Onderhoud keuken :
Reinigen mag met een vochtige doek, gedompeld in water met een beetje reinigingsprodukt.
Een waterlek moet u onmiddellijk melden !
Bij MDF-keukens of kunststof keukens moet u beschadigingen onmiddellijk (laten) bijwerken, anders
is er een risico dat het gaat opzwellen.
Een potje lak kan u altijd gratis bij ons verkrijgen.
Wanneer een lade of een deur schuurt, moet u ons onmiddellijk bellen. Niet laten aanslepen !
Als er hang- of sluitwerk piept of schuurt, lost u dit op door er gewoon een beetje olie aan te brengen
(niet laten piepen of schuren).
Onderhoud van werkbladen : zie pdf Materialen.
Wat zeker niet doen :
Nooit de keuken kletsnat maken met een spons.
Als u een koffiezetter/waterkoker/eierkoker/e.d. onder de hangkasten plaatst, moet u deze naar
voren trekken wanneer u deze gebruikt.
De vaatwasser moet u volledig dicht laten, en enkel bij het in- en uitladen deze volledig openzetten.
Na het einde van het programma de deur zeker niet meteen openen, laat de temperatuur nog even
zakken !
Niet in de vuilnisbak gaan staan (vol is vol).
Geen emmers water tegen de plinten gooien. De plintstrip is 8 mm hoog, maar als er water achter
komt zal hij opzwellen.
Niet poetsen met bijtende produkten.
Niet gaan staan op granieten bladen bij de kookplaat of de spoelbak ; hier is het graniet te smal en
steen geeft niets mee (risico op bladbreuk !).
De deuren zijn voorzien van scharnieren die tot 110° opendraaien, nooit verder duwen (niet forceren).
10 jaar garantie op uw keuken :
U koopt bij ons een kwaliteitskeuken met een garantie van 10 jaar. Deze garantie geldt natuurlijk
enkel wanneer u rekening houdt met de bovenvermelde voorwaarden.
Als u deze voorwaarden in acht neemt, zal u geen problemen krijgen met uw keuken.

Wat zeker niet onder de garantie valt, is het volgende :
Normale werking van materialen die eigen zijn aan deze materialen (bv. massief hout of MDF werkt,
en kan ook een beetje kromtrekken op de verbindingen) ; het barsten van panelen of te fel
kromtrekken valt wel onder garantie ;
beschadigingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de keuken en/of de materialen (de
keukens zijn bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik met normaal huishoudelijk onderhoud) ;
beschadigingen die door de klant zelf of door derden zijn aangebracht ;
beschadigingen door slecht gebruik of onderhoud (onmiddellijk bijwerken !) ;
op verlichting is er géén garantie (wij gebruiken wel de duurdere Led spots die energiezuinig zijn en
die langer meegaan dan de gewone lampen of de 12-volt halogeenlampen).
U kan onze servicedienst alle dagen contacteren, behalve op woensdag : +32 11 80 55 80 of per email op info@goossens.be !

