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Onze leverings- en garantievoorwaarden: 

 

• Aanbetaling 

Keukenathome vraagt een aanbetaling van 25% bij opdracht. 

• Prijswijziging 

Wanneer de keuken binnen een half jaar na orderdatum geleverd wordt dan staan de afgesproken prijzen 

vast. Na een half jaar zijn er mogelijk prijswijzigingen. In dit geval brengen wij hiervan op de hoogte. Deze 

zullen ten hoogste 5% van de totaalprijs zijn. 

• Eigendomsvoorbehoud 

De keuken en alle onderdelen blijven ten alle tijden eigendom van Keukenathome totdat het totale 

afgesproken bedrag betaald is. 

• Afleverkosten bij orders > € 6000,00 

Bij <75 km worden er geen afleverkosten gerekend. Bij >75km brengt Keukenathome €200,00 in rekening. 

• Levertijd 

Gemiddelde levertijd is 8 weken, mocht dat door omstandigheden niet haalbaar zijn, is Keukenathome hier 

niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor, maar wel verplicht dit direct te melden. 

• Maatvoering 

Keukenathome is verantwoordelijk voor de maatvoering, tenzij er nog stuc- en/of hak- en 

breekwerkzaamheden plaatsvinden na het opmeetmoment, welke gevolgen hebben voor de maatvoering. 

Dit dient gemeld te worden door de klant. De muren moeten ten allen tijde haaks worden opgeleverd. 

• Montage en demontage 

Wanneer de keuken door Keukenathome ge(de)monteerd moet worden wordt er een (de)montagebedrag 

afgesproken. Dit wordt vermeld op de order/opdracht. Wanneer de kosten niet van tevoren bepaald 

kunnen worden dan wordt er €55,00 per uur (excl. BTW) montagekosten berekend. Dit bedrag betaald de 

klant op dag van de eerste oplevering. Voor meerwerk geldt ook € 55,00 per uur (excl. BTW). 

• Garantie* 

Garantie op het kastwerk en het werkblad is afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier, in 

de meeste gevallen is dit 5 jaar. 

Garantie op kraan en apparatuur is volgens de termijnen die het betreffende apparatuurmerk op hun 

website aangeeft. De klant is verplicht de apparatuur aan te melden op deze website. 

*Garantie geldt alleen bij spontane gebreken en dus niet bij oneigenlijk keukengebruik. 

• Betaling 

Betaling wordt door de klant gedaan vóór aflevering van de keuken*. Hiervoor ontvangt de klant een 

factuur, daarop worden de betaalafspraken vastgelegd. Hiervoor tekent de klant tijdens de 

opdracht/order. 

Mocht de betaling op werkdag vóór levering niet binnen zijn, dan wordt de levering en als gevolg daarvan 

ook de montage naar later (beschikbaar) moment verzet. 

• Afvoeren van afval 

Klant regelt zelf de afvoer van montage-afval. Keukenathome kan derden opdracht geven het montage-

afval op te halen, hiervoor wordt €99,00 (incl. BTW) in rekening gebracht. Wanneer Keukenathome voor 

demontage een container moet inhuren dan wordt hier € 420,00 (incl. BTW) voor in rekening gebracht. 

• Annulering 

Klant heeft het recht om binnen 7 dagen na datum van order/opdracht schriftelijk te annuleren. Klant 

heeft dan de plicht om 5% van het aankoopbedrag van de keuken te betalen. Bij annulering na 7 dagen is 

de klant verplicht 30% van het aankoopbedrag van de keuken te betalen. 

• ALLE afspraken 

Mochten klant en Keukenathome afspraken maken die afwijken van bovenstaande punten, dan wordt dit 

beschreven op de opdracht/order. De opdracht/order is dan geldig boven dit document. 


