
Lid 1: De door EuroCave verstrekte gegevens zijn slechts    bedoeld om een algemene voorstelling te 
geven van het aangebodene. 
 
Lid 2: EuroCave is er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de 
gebruikelijke handelskwaliteit. Alle bijzondere technische eisen welke door de klant aan de te leveren 
zaken worden gesteld, bijvoorbeeld in  verband met gebruik van de te leveren zaken buiten 
Nederland, dienen bij het sluiten  van de koopovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden 
gemeld. 
 
ARTIKEL 5: RECLAME 
De klant is verplicht de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - op hun 
deugdelijkheid te (laten) onderzoeken. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan 
dient de klant deze binnen zeven dagen aan EuroCave zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te 
melden. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk 
binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan EuroCave. Indien later melding wordt 
gemaakt   van het gebrek, komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling. De klant dient EuroCave in de gelegenheid te stellen de klacht te   onderzoeken. 
Eventuele ontstane kosten zullen bij een ongegronde klacht voor rekening van de klant komen. De 
betalingstermijn wordt bij reclamering niet  opgeschort.  
 
ARTIKEL 6: GARANTIE 
Lid 1: Indien de klant consument is gelden voor de verplichtingen van EuroCave de wettelijke 
bepalingen. 
  
Lid 2: Indien de klant geen consument is, geldt dat EuroCave door haar geleverde zaken gedurende 
een periode van één jaar na aflevering garandeert op ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten bij 
normaal gebruik. In geval van een dergelijk gebrek heeft de klant recht op herstel, echter EuroCave 
mag ook de zaak vervangen indien herstel bezwaarlijk is. De klant heeft alleen recht op vervanging 
van de zaak als herstel onmogelijk is. 
 
Lid 3: Indien door een product dat een materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt 
veroorzaakt aan personen of andere zaken en/of goederen, waarvoor EuroCave aansprakelijk is, is 
deze aansprakelijkheid voor wat de schade aan personen betreft beperkt tot een maximum, 
waarvoor EuroCave een   aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en voor wat de schade aan 
andere zaken en/of goederen betreft tot tienmaal de factuurwaarde van de geleverde zaken. Indien 
de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van EuroCave of  een van haar leidinggevende 
ondergeschikten, geldt deze beperking niet. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een 
gebrek in het geleverde is uitgesloten. 
 
Lid 4: De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik, onjuiste 
opslag of onjuist onderhoud, waarbij door de klant of derden wijzigingen aan de zaak zijn 
aangebracht dan wel is geprobeerd deze aan te brengen. Ook vervalt de garantie wanneer het 
product door omstandigheden is beschadigd die buiten de macht van EuroCave, daarbij inbegrepen 
extreme weersomstandigheden.  
 
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID 
Lid 1: Indien de klant consument is gelden voor de aansprakelijkheid van EuroCave de wettelijke 
bepalingen. 
 
Lid 2: Indien de klant geen consument is, is EuroCave jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze 
aansprakelijk: 


