GARANTIE
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij tot 5 jaar garantie op
geleverde producten. De ingangsdatum van de garantie is onze factuurdatum. De garantie
is niet overdraagbaar en geldt alleen voor de eerste koper.
Garantie is alleen geldig als producten uitsluitend geïnstalleerd worden met door ons
geleverde toebehoren en volgens onze instructies.
Producten welke voor plaatsing afwijkingen vertonen of waarvan een vermoeden op
afwijking bestaat dienen niet geplaatst te worden voordat hiervoor door ons toestemming is
gegeven. Mochten afwijkende producten toch geïnstalleerd worden dan vervalt elk recht
op reclamatie en wordt de levering uitgesloten van garantie. Klachten over gebreken welke
voor plaatsing zichtbaar waren worden niet in behandeling genomen en komen niet in
aanmerking voor garantie.
Garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus geen afwijkingen veroorzaakt door
slijtage of gebruik van geleverde producten.
Bolucchi werkt uitsluitend als tussenpersoon voor gerenommeerde Europese fabrikanten.
Garantie zal derhalve alleen worden verleend als de fabrikant de productaansprakelijkheid
en het recht op garantie heeft erkend.
Garantie geldt alleen voor goederen geleverd in de originele verpakking. Restpartijen en
uitverkoopartikelen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van alle garanties.
Wij behouden ons het recht voor om tussentijdse wijzigingen in kleuren, modellen,
afmetingen en structuren aan te brengen. Reclamaties om voornoemde wijzigingen worden
niet in behandeling genomen. Onze producten worden grotendeels handmatig
vervaardigd; hierdoor kunnen individuele (kleur)verschillen ontstaan. Tegelijkertijd passen wij
onze collecties voortdurend aan, aan de geldende trends waardoor kleuren kunnen
wijzigen. Vergewis u voor aankoop en voor plaatsing van de juistheid van uw product.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schades ontstaan door verkeerde handling, opslag of
schade tijdens transport. Dergelijke afwijkingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van onze
garantie.
Zolang de koper niet geheel voldaan heeft aan zijn verplichtingen zoals opgenomen in
tussen partijen gesloten overeenkomsten en de algemene voorwaarden van Bolucchi, kan
geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Bolucchi is niet gehouden garantie te
verlenen op producten zolang de situatie voortduurt.
Bolucchi is nooit aansprakelijk voor kosten, verlies, schade of vervolgschade, direct of
indirect, verbonden aan de klacht. Ongeacht of klant recht heeft of
productaansprakelijkheid onder garantie of niet.

