
Informatie rondom garantie & retour 

Retourneren 
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het 
product door of namens de consument. 

Bij Badkamerfactory BV. kunt u binnen 14 dagen na levering het artikel retourneren. Indien uw 
retourzending voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Binnen 14 dagen na levering. 

• Als het compleet en onbeschadigd is. 

• Als het ongebruikt en niet gemonteerd is geweest. 

• In de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk (er mag niet op geschreven 
worden). 

• Producten die speciaal voor u zijn vervaardigd, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht. 

• Retouren die niet aan bovenstaande eisen voldoen worden niet in behandeling genomen. 

Het volledige aankoopbedrag wordt dan vergoed. 

Er gelden een aantal uitzonderingen: 

• Vloer-, wandtegels en mozaïek tegels (i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk). 

• Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, schoonmaakmiddelen, toiletblokjes waarvan de 
verpakking is geopend. 

• Tegoedbonnen, die reeds aangemeld zijn geweest. 

• Producten die reeds gemonteerd zijn geweest en daarvan sporen bevatten. 

• Producten die ernstig beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen. 

• Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is. 

• Douchewanden, douchecabines waarvan de verpakking open is geweest (zijn hierdoor 
niet meer te vervoeren). 

• Solid Surface en special baden waarvan de verpakking open is geweest (deze zijn 
hierdoor niet meer te vervoeren.) 

• Maatwerk 

• Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen 
missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag. 

• Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt. 

Voordat u een product of bestelling retourneert, stelt Badkamerfactory.nl het op prijs dat u contact met 
ons opneemt. Indien u een artikel wilt retourneren, dient u gebruik te maken van het retourformulier of 
vraag een retour op de site aan. 

Retourzendingen zonder retourformulier worden niet in behandeling genomen. 



Garantie 

De producten die u bij Badkamer Factory koopt, hebben een geldige fabrieksgarantie. Dit kan per 
merk/product verschillen en oplopen tot 10 jaar. Mocht u gebruik willen maken van deze garantie, dan 
kunt u een garantieaanvraag sturen naar info@badkamerfactory.nl of u kunt een service aanvraag 
invullen met uw gegevens en het garantiegeval. 
Let op! U dient ten alle tijden de aankoopnota te overhandigen. Bent u deze kwijt? Dan zullen wij ons 
best doen deze voor u op te zoeken via uw naam, adres of telefoonnummer. 
 

Garantiebepalingen 

1. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen 
gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet 
blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of 
onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd. 

2. Van garantie is uitgesloten 

• De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage 
onderhevig zijn. 

• Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende 
oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten 
en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de 
agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing 

• Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en 
eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer 
aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken. 

• Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die 
direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet 
onder de garantie. 

3. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt 
Badkamer Factory B.V. het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de 
schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde. 

4. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het 
leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Badkamer Factory B.V. een alternatief 
worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke 
artikel. 

5. Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal 
door Badkamer Factory B.V. meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal 
Badkamer Factory B.V. zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een 
oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen. 

6. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of 
plaatsing/gebruik is Badkamer Factory B.V. nimmer aansprakelijk. 

 

 Identiteit ondernemer 

Badkamer Factory B.V. 
Amsterdamseweg 55 
3812 RP Amersfoort 
info@badkamerfactory.nl 
033 – 2022 580 
KVK: 69116237 
BTW: NL857742644B01 

mailto:info@badkamerfactory.nl


Modelformulier voor herroeping  

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

— Aan  
Badkamer Factory B.V. 
Amsterdamseweg 55 
3812 RP Amersfoort 
info@badkamerfactory.nl 
033 – 2022 580 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de 
verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) 
herroep/herroepen (*): 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :    — Bestelnummer : 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 

 

— Naam/Namen consument(en)  

 

— Adres consument(en) : 

 

 

— IBAN Rekeningnummer: 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt 
ingediend)  

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


