
De techniek waarop Nederland draait

Algemene Reparatievoorwaarden

Consumentenelektronica
(ARC)
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Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen 

“de ondernemer”) als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 13 van de 

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie)gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie. 

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep 

Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen

Klachten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon 

zijn omschreven. 

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis 

van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en 

terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de 

gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de 

kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. 

Afgiftebon

3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de 

vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, 

vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten. 

Stoppen of doorgaan

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn 

dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt 

aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs 

wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats 

na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen 

kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden 

vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product 

voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie 

pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de 

ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op 

de afgiftebon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter 

beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen. 

6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel 

levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt 

binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op 

de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden 

aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van 

overeenkomstige toepassing. 

Vervangend product

7. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant 

de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur 

van de reparatie.

Kwaliteit

8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie 

gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met 

betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. 

Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer 

de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde 

onderdelen, ter beschikking aan de klant.

9. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat 

het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke 

veiligheidsvoorschriften.

10. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met 

een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en 

vervangen onderdelen. 

Aansprakelijkheid

11. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het 

product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade 

daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het 

moment dat de klant het product weer ophaalt. 

Garantie

12. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een 

garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn 

gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. 

Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties 

verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt 

geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het 

tegendeel is vermeld.

13. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde 

product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de 

ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die 

onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in 

rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die 

bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe 

reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. 

c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor 

zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de 

overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een 

eerdere reparatie.

d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. 
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Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de 
aankoop van een product gedurende een bedenkjd van 14 dagen 
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de 
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot 
opgave van zijn reden(en) verplichten.
DDe in lid 1 genoemde bedenkjd gaat in op de dag nadat de 
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, 
die niet de vervoerder is, het product hee ontvangen, of:
aals de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten hee 
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem 
aangewezen derde, het laatste product hee ontvangen. De 
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het 
bestelproces op duidelijke wijze over hee geïnformeerd, een 
bestelling van meerdere producten met een verschillende leverjd 
weigeren.
aals de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen 
of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem 
aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel hee 
ontvangen;
bbij overeenkomsten voor regelmage levering van producten 
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of 
een door hem aangewezen derde, het eerste product hee 
ontvangen.
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