
   

Voorwaarden 
 

 
 
BEPERKTE GARANTIE  

 

 
Deze Beperkte Garantie wordt verstrekt door R a k u t e n  Kobo Inc., 135 Liberty Street, Suite 101, 

Toronto, Ontario, M6K1A7, Canada ("Kobo") en verleent u specifieke rechten met betrekking tot uw Kobo 

eReader of tablet (“Apparaat”). De garantie geldt voor apparaten die in België zijn gekocht. Gelieve deze 

voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Deze Beperkte Garantie komt u toe onverminderd de rechten of 

vorderingen die de wet dwingendrechtelijk aan u toekent onder toepasselijk recht waaronder (zonder 

daartoe beperkt te zijn) rechten in verband met de verkoop van consumentengoederen ten opzichte 

van de verkoper van uw apparaat. 

 
Wat wordt gedekt door de Beperkte Garantie van één (1) jaar? 

 

 
Onder de voorwaarden van deze Beperkte Garantie garandeert Kobo dat de hardwarecomponenten waaruit 

uw apparaat bestaat gedurende een periode van een (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop 

bij de detailhandelaar (de “Standaard Garantietermijn”), bij normaal gebruik door een consument vrij is 

van materiaalgebreken en fabricagefouten. Indien zich tijdens deze Standaard Garantieperiode toch een 

gebrek voordoet dat wordt gedekt door deze Beperkte Garantie, zal Kobo, onder de voorwaarden van deze 

Beperkte Garantie, naar keuze van Kobo ofwel (i) uw apparaat vervangen door een nieuw of 

gereviseerd product van gelijke of hogere waarde óf (ii) uw apparaat repareren met gebruikmaking van 

nieuwe of gereviseerde onderdelen. In het kader van deze Beperkte Garantie betekent “gereviseerd” een 

product of onderdeel dat tot de oorspronkelijke specificaties is teruggebracht. Het bovenstaande geldt als 

uw enige en uitsluitende remedie onder deze Beperkte Garantie. 

 
Wat valt niet onder deze Beperkte Garantie? 

 

 
De hierin beschreven Beperkte Garantie dekt geen: (a) schade of storing als gevolg van een ongeval, 

misbruik, nalatigheid, oneigenlijk gebruik, natuurrampen of andere externe oorzaken; schade of storing als 

gevolg van producten van derden waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, software, gedownloade 

gegevens of materialen, verbruikbare onderdelen, accessoires of randapparatuur; schade of storing als 

gevolg van storingen in internet of telecommunicatie; schade of storing als gevolg van commercieel gebruik; 

of schade of storing als gevolg van het ongeoorloofd openen, gebruiken, onderhouden, knoeien, veranderen, 

repareren of modificeren; (b) ontsiering of normale slijtage; (c) alle software, al dan niet opgenomen in of 

meegeleverd bij uw apparaat; (d) gedownloade gegevens of materialen; (e) verbruikbare onderdelen; (f) 

accessoires of randapparatuur; of (g) schade als gevolg van ongeschikte verpakking of vervoersmethoden 

wanneer  het apparaat aan  Kobo  voor  onderhoud  wordt  geretourneerd. Gelieve voor uw rechten en 

verplichtingen met betrekking tot software die is opgenomen in of meegeleverd met uw eReader de Kobo 

Licentieovereenkomst en Gebruiksvoorwaarden te lezen. Deze zijn geplaatst op 



   

http://nl.kobo.com/termsofuse. 

 

KOBO   GARANDEERT   OF   VERKLAART   ONDER   DEZE   BEPERKTE   GARANTIE   NIET   DAT   UW   

APPARAAT ONONDERBROKEN EN ZONDER FOUTEN ZAL WERKEN. 

 
Hoe u een garantievordering kunt indienen of garantiereparatie kunt regelen 

 

 
Raadpleeg voordat u een garantieservice aanvraagt eerst de online informatiebronnen die 

beschikbaar zijn op www.kobo.com/help. 

 

Voor het indienen van een garantievordering of het regelen van garantieservice voor uw apparaat dient u 

contact op te nemen met Kobo op: 

http://kobo.frontlinesvc.com/app/lanpag 

 

Wanneer u een mail stuurt naar Kobo op het  bovenstaande emailadres, krijgt u een zogenaamd RMA- 

nummer (Return Merchandise Authorization) toegekend, en ontvangt u specifieke instructies over hoe en 

waar u uw apparaat kunt retourneren. U zult mogelijk gevraagd worden om uw contactgegevens, plaats van 

aankoop, datum van aankoop en het model en serienummer van het te retourneren apparaat te verstrekken. U 

dient voor eigen rekening en risico het apparaat in de oorspronkelijke verpakking (of in een andere verpakking 

zodanig dat tijdens vervoer voldoende bescherming voor het apparaat wordt geboden) aan het door Kobo 

opgegeven adres te verzenden, met daarbij het aankoopbewijs (d.w.z. een gedateerde aankoopbon of 

cadeaubon) en het RMA-nummer dat u van Kobo hebt ontvangen. 

Voordat u uw apparaat aan Kobo voor garantieservice onder deze Beperkte Garantie verzendt, is het uw 

verantwoordelijkheid om een backup te maken van alle gegevens, software of bestanden die u mogelijk 

op het apparaat hebt opgeslagen. Zulke gegevens, software of bestanden kunnen tijdens de service 

verloren gaan of opnieuw geformatteerd worden. Kobo, de aan haar gelieerde ondernemingen, 

wederverkopers, distributeurs of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw 

gegevens, software of bestanden of voor de kosten van het maken van een backup van of het herstellen 

van uw gegevens, software of bestanden. 

Uw apparaat of een vervangend exemplaar zal aan u worden geretourneerd in de configuratie waarin hij 

oorspronkelijk werd gekocht, behoudens toepasselijke updates die Kobo ter eigen beoordeling gratis 

algemeen beschikbaar stelt. U bent zelf verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle overige 

gegevens, software en bestanden. 

U bent volledig verantwoordelijk voor alle (on)kosten, verliezen of schade die verband houden met niet- 
 

nakoming door u van de bovenstaande voorwaarden of instructies van Kobo. 
 

Kobo zal uw klantgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren voor communicatie met u 

http://nl.kobo.com/termsofuse
http://www.kobo.com/help
http://kobo.frontlinesvc.com/app/lanpag


   

en voor uitvoering van de toepasselijke garantieservice onder deze Beperkte Garantie, in overeenstemming 

met haar privacybeleid (beschikbaar op http://nl.kobo.com/privacypolicy). 

 
Wat doet Kobo na ontvangst van uw apparaat? 

 

 
Na ontvangst van uw apparaat zal Kobo deze onderzoeken en bepalen of het apparaat door deze Beperkte 

Garantie gedekt wordt. Indien Kobo aan de hand van dit onderzoek vaststelt dat uw apparaat door deze 

Beperkte Garantie gedekt wordt, zal Kobo binnen een redelijke termijn ter eigen beoordeling (onverminderd 

uw eventuele wettelijke rechten): (i) uw apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd product van 

gelijke of hogere waarde óf (ii) uw apparaat repareren met gebruikmaking van nieuwe of gereviseerde 

onderdelen. Indien uw apparaat door de Beperkte Garantie gedekt wordt, zal Kobo voor eigen rekening en via 

een door Kobo gekozen vervoerder het vervangende of gerepareerde apparaat aan u binnen België 

verzenden. Alle internationale vervoerskosten, rechten en andere hieraan verbonden lasten zijn voor uw 

rekening. 

Mocht Kobo aan de hand van onderzoek vaststellen dat uw apparaat niet door deze Beperkte Garantie wordt 

gedekt,     dan      zal      Kobo      voor      uw      rekening      het      apparaat      aan      u      retourneren. 

Ieder geretourneerd apparaat of onderdelen van een apparaat waarvoor een vervangend exemplaar is 

verstrekt wordt de eigendom van Kobo. 

 
Wat is de garantietermijn als Kobo uw apparaat heeft vervangen of gerepareerd? 

 

 
Indien uw apparaat tijdens de Standaard Garantietermijn is vervangen of gerepareerd, wordt hij door deze 

Beperkte Garantie voor het restant van  de  oorspronkelijke Standaard Garantietermijn gedekt of  voor 

negentig (90) dagen vanaf de dag waarop het vervangende of gerepareerde apparaat is verzonden, indien deze 

periode langer is. 

 
Toepasselijk recht en forumkeuze 

 

Als u in België woont, zijn deze commerciële garantie en eventuele geschillen tussen u en Kobo met 

betrekking tot deze commerciële garantie onderworpen aan en worden deze geïnterpreteerd overeenkomstig 

het Belgisch recht (ongeacht de beginselen inzake strijdige wetten). Het forum of de exclusieve 

rechtsbevoegdheid aangaande geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze commerciële garantie 

zal een bevoegde Belgische rechtbank zijn. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij volledig uitgesloten van toepasselijkheid op 

deze commerciële garantie. 

 

Algemeen 

 

 
Indien een bepaling van deze Beperkte Garantie nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de 

overige bepalingen van deze Beperkte Garantie ongewijzigd en volledig van kracht. Indien Kobo enig recht 

http://nl.kobo.com/privacypolicy).


   

niet inroept houdt dit niet in dat zij daarvan afstand doet, noch dat zij afstand doet van enig ander recht. 

Door gebruik te maken van uw apparaat aanvaardt u, en stemt u in met, de voorwaarden van deze Beperkte 

Garantie. Deze Beperkte Garantie is voor het laatst bijgewerkt op 6 mars 2015. 


