Garantietermijn
Alle nieuwe producten hebben een standaard fabrieksgarantee ariirend an een jaar tot
le enslange De fabrieksgarante geldt naast de wetelijke garantee ocht een product defect zijn of
gaan, dan kunt u ons bereiken op 06-101 158 18 of u mailt naar bart@art oenle Afankelijk an het
product zoeken we dan samen met u naar een passende oplossinge
Garantie ine conformiteiite
De ondernemer staat er oor in dat de producten en/of diensten oldoen aan de o ereenkomst, de
in het aanbod ermelde specifcates, aan de redelijke eisen an deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum an de totstandkoming an de o ereenkomst bestaande wetelijke bepalingen
en/of o erheids oorschrifene
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garante aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten en orderingen die de consument ter zake an een tekortkoming in de nakoming an
de erplichtngen an de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond an de wet
en/of de o ereenkomst op afstande
Indien blijkt dat de afgele erde zaak erkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de
afnemer (al orens o er te gaan tot terugzending aan Art o Raalte) deze gebreken binnen 2 maanden
na ontdekking an het gebrek schrifelijk te melden aan Art o Raaltee Terugzending an de zaken
dient te geschieden in de originele erpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentate)e
Ingebruikneming na constatering an gebreke, beschadiging ontstaan na constatering an gebreke,
bezwaring en/of door erkoop na constatering an gebreke, doet dit recht tot reclameren en
terugzending geheel er allene
Indien klachten an de afnemer door Art o Raalte gegrond worden be onden, zal Art o Raalte
de gele erde zaken naar keuze an de consument kosteloos herstellen of er angene E entuele
aansprakelijkheid an Art o Raalte bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der
betrefende zaken, dan wel (naar keuze an Art o Raalte) tot het maximale in het desbetrefende
ge al door de aansprakelijkheids erzekering an Art o Raalte gedekte bedrage Iedere
aansprakelijkheid an Art o Raalte oor enige andere orm an schade is uitgesloten, waaronder
mede begrepen aan ullende schade ergoeding in welke orm dan ook, ergoeding an indirecte
schade of ge olgschade of schade wegens gederfde winste
Art o Raalte is niet aansprakelijk oor schade eroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen
bewuste roekeloosheid an niet-leidingge end personeele
Deze garante geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Art o Raalte in gebreke is;
B) de afnemer de gele erde zaken zelf heef gerepareerd en/of bewerkt of door derden heef laten
repareren/of bewerkene
C) de gele erde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorg uldig
worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen an Art o Raalte en/of gebruiksaanwijzing op de
erpakking zijn behandelde

Retourbeleid
Zichtirmijne /e hirroipingsrichte
Indien er sprake is an een consumentenkoop, o ereenkomstg de et erkopen op Afstand
(artkel 7:5 B ), heef de afnemer het recht (een deel an) de gele erde goederen binnen een
periode an 14 werkdagen zonder opga e an reden te retournerene Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgele erde De afnemer is gehouden, al orens o er te gaan tot
terugzending, daar an binnen de termijn an 14 werkdagen na ont angst schrifelijk melding te
maken bij Art o Raaltee Indien de afnemer binnen de zichtermijn an 14 dagen na ont angst niet
heef gemeld gebruik te maken an het wetelijk retourrecht, dan is de koop een feite
Tijdens de bedenktjd zal de consument zorg uldig omgaan met het product en de erpakkinge Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken oor zo er dat nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking an het product te kunnen beoordelene Indien hij an zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ont angst aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer erstrekte redelijke en duidelijke
instructese
De afnemer dient te bewijzen dat de gele erde zaken tjdig zijn teruggestuurd, bij oorbeeld door
middel an een bewijs an postbezorginge Terugzending an de zaken dient te geschieden in de
originele erpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentate) en in nieuwstaat
erkerende Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn
geraakt dan behoudt Art o Raalte zicht het recht om waarde ermindering te rekenene et
inachtneming an hetgeen is bepaald in de orige zin, draagt Art o Raalte binnen 14 dagen na goede
ont angst an de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs an retournering (hierbij dient op het
erzendbewijs expliciet de inhoud an de retourzending te worden ermeld), zorg oor
terugbetalinge Bij retournering an de gehele aankoop zal het olledige aankoopbedrag inclusief
e entueel berekende erzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaalde Bij
retournering an slechts een deel an de ont angen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde an
de geretourneerde zaken terugbetaalde Bijkomende kosten ten ge olge an een duurdere
erzendmethode dan de goedkoopste standaardle ering worden nimmer geresttueerde
Het terugzenden an de gele erde zaken komt geheel oor rekening en risico an de afnemere
4.2e Hitee hirroipingsrichtee gildtee niitee voor:
• diensteno ereenkomsten, na olledige uit oering an de dienst, en uitsluitend wanneer de
uit oering is begonnen met uitdrukkelijke oorafgaande instemming an de consument en de
consument heef erklaard dat hij zijn herroepingsrecht erliest, zodra de ondernemer de
o ereenkomst olledig heef uitge oerd;
• < > of diensten waar an de prijs gebonden is aan schommelingen op de fnanciile markt,
waarop de le erancier geen in loed heef en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
oordoen< > die olgens specifcates an de consument zijn er aardigd, bij oorbeeld maatwerk, of
die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, producten waar an de houdbaarheid binnen de
bedenktjd an 14 dagen an is erstreken (bederf)e
• erzegelde producten die om gezondheids- of hygiinische redenen niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waar an de erzegeling na le ering is erbrokene
• erzegelde audio-/ ideo- of sofwaredragers waar an de erzegeling is erbrokene

• < > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bij oorbeeld
ie eme hygiine of die snel kunnen beder en of erouderende le ering an losse kranten
en tjdschrifene

