ORANIER-fabrieksgarantie
Voor de aanspraak op garantieservice moet in ieder geval de aankoopbon worden getoond. Voor
onze ORANIER-apparaten geven wij, onafhankelijk van de verplichtingen van de distributeur uit
het koopcontract, tegenover de eindafnemer een fabrieksgarantie onder de onderstaande
condities:
De ORANIER-garantie bestaat uit de kosteloze reparatie van het apparaat of de gereclameerde
onderdelen. Aanspraak op kosteloze vervanging bestaat alleen voor onderdelen met
materiaalfouten of productiefouten. Daarbij worden alle directe loon en materiaalkosten vergoed
die ontstaan bij het verhelpen van dit gebrek.
Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.
1. De fabrieksgarantie worden gedurende een periode van 24 maanden gegeven. Deze periode
begint op het tijdstip van overhandiging dat middels factuur of bon moet worden aangetoond.
2. Binnen de fabrieksgarantie worden alle functionele fouten, die ondanks voorgeschreven
aansluiting, correcte behandeling en het in acht nemen van de geldende
ORANIERinbouwvoorschriften
en gebruiksaanwijzingen aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten terug
te voeren zijn, door onze klantenservice verholpen. Emaille- en lakschade vallen alleen onder
deze fabrieksgarantie als dezebinnen 2 weken na overhandiging van het ORANIER-apparaat
worden gemeld bij onze klantenservice.
Transportschade (deze moet conform de voorwaarden van het vervoersbedrijf bij het
vervoersbedrijf worden verhaald) en instel-, afstel- en ombouw werkzaamheden aan
gasverbruikssystemen vallen niet onder deze fabrieksgarantie
3. Het gebruik maken van de fabrieksgarantie verlengt niet de garantieperiode voor het
ORANIER-apparaat of voor de nieuw ingebouwde onderdelen. Wij worden eigenaar van de oude
vervangen onderdelen.
4. Over de plaats, het soort en de omvang van de uit te voeren reparatie of vervanging van het
apparaat beslist onze klantenservice redelijkerwijs. Voor zover niet anders overeengekomen,
moet onze klantenservicecentrale worden geïnformeerd. De reparatie wordt in de regel op locatie
geregeld, bij wijze van uitzondering in de werkplaats van de klantenservice uitgevoerd.
Apparaten die moeten worden gerepareerd moeten zodanig toegankelijk worden gemaakt dat
geen beschadigingen aan meubels, vloerbedekking etc. kunnen ontstaan.
5. De voor de reparatie benodigde onderdelen en de benodigde werktijd worden niet in rekening
gebracht.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken aan apparaten en onderdelen
die werden veroorzaakt door:
– Uitwendige chemische of natuurkundige invloeden bij transport, opslag, opstelling en gebruik
(bijvoorbeeld schade door laten schrikken met water, overkoken van spijzen, condenswater,
oververhitting). De vorming van haarscheuren bij geëmailleerde onderdelen of onderdelen met
geglazuurde delen is geen kwaliteitsgebrek.
– Onjuiste maatkeuze.
– Het niet in acht nemen van onze opstellings- en bedieningshandleiding, de geldende
bouwrechtelijke algemene en lokale voorschriften van de bevoegde instanties, gas- en
elektriciteitsbedrijven. Daaronder vallen ook gebreken in de rookgasleidingen (kachelpijp,
onvoldoende of te sterke schoorsteentrek) en onjuist uitgevoerde reparatiewerkzaamheden,
vooral het aanbrengen van veranderingen aan apparaten, armaturen of leidingen.
– Gebruik van ongeschikte brandstoffen bij apparaten die werken op kolen en verwarmingsolie,
ongeschikte gaskwaliteit en gasschommelingen bij gasapparaten, ongebruikelijke
spanningsschommelingen tegenover de nominale spanning bij elektrische apparaten.
– Onjuiste bediening en overbelasting en daardoor veroorzaakte oververhitting van de apparaten,
onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud, onvoldoende reiniging van de apparaten of de
onderdelen ervan, gebruik van ongeschikte poetsmiddelen (zie bedieningshandleidingen).

– Slijtage van onderdelen van ijzer en chamotte (bijvoorbeeld bekledingen van gegoten staal of
chamotte) die direct blootstaan aan vlammen. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte en directe
schade die is veroorzaakt door de apparaten. Daartoe behoren verontreinigingen van de ruimte,
die worden veroorzaakt door ontbindingsproducten van organische stofaandelen en de
pyrolyseproducten die als een donkere laag op behang, meubels, textiel en fornuis onderdelen
kunnen neerslaan.
Als het verhelpen van een gebrek niet onder onze garantie valt, komen de kosten van een
monteurbezoek en de reparatie voor rekening van de eindafnemer.

5 jaar garantie op Oranier‐inbouwapparaten
1. De aanspraken op grond van deze garantie gelden naast de aanspraken die u op grond van
de wet als consument heeft tegenover de partij bij wie u uw Oranier‐inbouwapparaat heeft
gekocht. De hieronder beschreven voorwaarden beperken deze rechten op geen enkele wijze.
Oranier biedt de eigenaren van deze garantie het recht op een garantieverlenging van drie jaar
aansluitend op de Oranier‐fabrieksgarantie van twee jaar voor een Oranier‐inbouwapparaat. De
periode van deze garantieverlenging begint twee jaar na de leveringsdatum of als er op de
aankoopbon geen leveringsdatum is vermeld, na de aankoopdatum van het apparaat. Om
aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet u altijd de originele aankoopbon tonen.
‘Oranier 5 jaar garantie op inbouwapparaten’ betekent dat de eigenaar het recht heeft op het
verhelpen van gebreken aan het apparaat die aantoonbaar zijn terug te voeren op een
materiaal‐, ontwerp‐ en/of productiefout. De reparatiekosten die op grond van deze ‘Oranier 5
jaar garantie op inbouwapparaten’ worden vergoed bestaan uit het werkloon en de kosten voor
de benodigde onderdelen. De voorrijkosten worden in het kader van de verlengde garantie in
rekening gebracht aan de eindklant. In het kader van de verlengde garantie ontstaan vanaf het
3de jaar administratiekosten 25 euro per service die door de eindklanten moeten worden betaald.
2. De gebreken moeten meteen, echter uiterlijk 14 dagen na het intreden van het gebrek, na de
ontdekking of nadat een ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, aan Oranier worden gemeld.
3. Onder deze garantie valt in geen geval het gebruik van het Oranier inbouwapparaat in een
niet‐huishoudelijke omgeving. Onder de garantie vallen niet losse accessoires en eenvoudig
breekbare onderdelen zoals glas of kunststof, of gloeilampen en andere slijtdelen, gebreken voor
zover deze bestaan uit krassen en deuken of dergelijke, en gebreken aan het apparaat en verlies
en beschadiging van het apparaat als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk in het kader van
een uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zijn. Geen aanspraak op garantie bestaat bij
geringe afwijkingen van de eigenschappen die nodig zijn voor het normale gebruik, voor zover
deze niet van belang zijn voor het functioneren van het apparaat, of in geval van schade als
gevolg van chemische of elektrochemische invloeden van water en in het algemeen van
abnormale omgevingscondities of contact met stiffen waartegen het apparaat niet bestand hoeft
te zijn. Ook bestaat er geen aanspraak op garantie bij gebreken aan afdichtingen of als de
gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, op gebruik voor een ander
doel dan het normale gebruik in een huishoudelijke omgeving, op niet vakkundig uitgevoerd
onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, onderhoudshandleiding of
montage‐/installatiehandleiding of andere oorzaken hebben waarvoor Oranier niet aansprakelijk
kan worden gesteld. Een garantieaanspraak vervalt als een gebrek wordt veroorzaakt door
reparaties of ingrepen door personen die daarvoor niet door Oranier gemachtigd zijn of de
uitrusting van de apparaten met andere dan originele onderdelen, originele uitbreidingen of
originele accessoires. Ook vervalt een garantieaanspraak als de particuliere koper niet alles, wat
redelijkerwijs noodzakelijk is, heeft ondernomen om verdere schade aan het apparaat of de
omgeving te vermijden, bijvoorbeeld door het apparaat verder te gebruiken.
4. Garantieclaims worden afgewikkeld door de ongeschikte onderdelen gratis te repareren of
door geschikte onderdelen te vervangen. Oranier kiest redelijkerwijs voor reparatie of vervanging.
Apparaten waarbij transport redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van deze
garantievoorwaarden een garantieaanspraak kan worden gemaakt, moeten worden overhandigd
aan of worden verstuurd naar de eerstvolgende klantenservice of klantenservicepartner van
Oranier. Een aanspraak op reparatie ter plaatste is alleen mogelijk bij apparaten waarbij transport
redelijkerwijs niet mogelijk is. Oude vervangen onderdelen worden eigendom van Oranier.

5. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode en vormen ook niet het
begin van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor ingebouwde vervangende
onderdelen eindigt tegelijkertijd met de garantieperiode voor het gehele apparaat. Als de
reparatiewerkzaamheden door Oranier redelijkerwijs niet mogelijk zijn of redelijkerwijs niet van
Oranier kunnen worden verwacht, wat altijd het geval is, als de kosten van de reparatie meer dan
75% van de oorspronkelijke koopprijs van het te repareren apparaat of een gelijkwaardig type
bedragen, behoudt Oranier zich het recht voor om in plaats van een reparatie een gelijkwaardig
apparaat als vervanging aan te bieden. Hierbij wordt van de eindklant een bijbetaling verlangt ter
hoogte van 12% van de niet‐bindende verkoopprijs incl. btw voor iedere jaar vanaf de koopdatum
van Oranier waarin het apparaat isgebruikt.
6. Als blijkt dat op het typeplaatje het artikel‐ of typenr. en/of serie‐, fa‐ of apparaat nr. van het
apparaat verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt iedere garantieaanspraak.
7. Verdergaande of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten
het apparaat ontstane schade inclusief gevolgschade en indirecte schade, zijn uitgesloten.
8. De bovengenoemde bepalingen gelden onverminderd de aansprakelijkheid van Oranier op
grond van dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste onachtzaamheid van Oranier.
9. Deze garantiebepalingen gelden voor door particuliere kopers van een Nederlandse
distributeur gekochte apparaten, voor zover deze apparaten in Nederland geleverd en
geïnstalleerd zijn.
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