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Algemene verkoopvoorwaarden artikelen Gered Gereedschap (hierna GGN)  
 
 

1.  Inspectie en schadeclaim 

1.1 Artikelen worden verkocht in de staat waarin ze op het moment van verkoop verkeren en die 
door de koper voor de koop is vastgesteld. Het is GGN niet bekend hoe lang of intensief de 
aangeboden artikelen zijn gebruikt. GGN heeft geen mening over de nog te verwachten 
levensduur van het product. 

2.1 De klant kan uiterlijk binnen 5 werkdagen gebreken en/of schade aan het aangekochte artikel bij 
GGN melden. 

2.  Aansprakelijkheid 

2.1 GGN is niet aansprakelijk voor (in)directe schade of gevolgschade veroorzaakt door gebreken aan 
de door GGN geleverde zaken. Voor elektronische apparaten en gastoestellen is de koper na 
aankoop verantwoordelijk voor de technische staat en daarmee voor een verantwoorde 
ingebruikname en voor zover van toepassing de aansluiting door een erkende installateur.  

2.2 De omvang van de financiële aansprakelijkheid van GGN is in alle gevallen maximaal gelijk aan 
het aankoopbedrag. 

2.3 De klant betreedt op eigen risico de GGN-werkplaats zoals is aangegeven bij de toegang van de 
werkplaats.  

3.  Garantie 

3.1 GGN geeft alleen garantie op elektrische artikelen. Deze garantie is van toepassing gedurende 5 
werkdagen. De dag van aankoop wordt gerekend als de 1e werkdag. 

3.2 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht als een betalingsbewijs(kassabon) kan worden 
overlegd. 

3.3 De klant dient aan te tonen dat het artikel binnen de garantietermijn een gebrek vertoont indien 
garantie van toepassing is. 

3.4 Ingeval van gebreken wordt door GGN per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en in welke 
mate er sprake is van een gebrek. GGN geeft binnen vijf werkdagen ná ingebrekestelling door de 
klant uitsluitsel of er sprake is van een gebrek waarvoor de garantie geldt. 

3.5 GGN heeft in geval van gebreken het recht te kiezen om het artikel te vervangen door een 
vergelijkbaar artikel dan wel de koopsom in contanten te restitueren. 

3.6 De garantie vervalt als artikelen door de klant zijn doorverkocht aan derden. 
3.7 De garantie vervalt ook als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt dat er 

aan de apparaten is gesleuteld. 

 


