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5 JAAR ORIGINELE KAWAI DIGITALE PIANO GARANTIE 

 
KAWAI digitale piano's onderscheidt zich door zijn eersteklaskwaliteit. Opdat u er zeker van 
kunt zijn jarenlang van die kwaliteit te kunnen genieten, verlenen wij u 5 jaar garantie op de 
vakmanschap en op de gebruikte materialen. U heeft als klant bij aankoop van deze KAWAI 
digitale piano van een dealer een wettelijke waarborg, die door deze garantie niet wordt 
beperkt.  
Deze garantie verleent u dus aanvullende rechten.  
Dit vooropgesteld, verlenen wij u als fabrikant voor deze digitale piano een garantie onder 
de volgende voorwaarden: 
 

Algemene bepalingen 

 
(1) 
Mit dieser Garantie haften wir dafür, dat deze digitale piano ten tijde van de fabricage de in 
onze productbeschrijving voor deze digitale piano genoemde eigenschappen bezit. Ein 
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Digitalpianos 
erheblich gemindert ist. 
 
(2) 
Deze garantie wordt kosteloos verleend door:  
KAWAI Europa GmbH 
Europark Fichtenhain A 15 
47807 Krefeld, Duitsland.  
 
(3) 
Deze garantie geldt voor alle KAWAI digitale piano's van de series CS, CA, CN, CL, ES, MP en 
VPC, voor zover deze na 1 juli 2015 werden aangeschaft.  
De duur van de garantie is 5 jaar vanaf aankoopdatum. 
Voorwaarde daarvoor is dat de aankoop van de KAWAI digitale piano nieuwe aanschaf bij 
een officiële KAWAI‐dealer betreft. 
 
(4) 
De garantie op deze digitale piano is slechts van toepassing, als deze bij een KAWAI‐dealer in 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België of Luxemburg werd gekocht, er bij het 
optreden van het gebrek in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België of 
Luxemburg gebruik van wordt gemaakt en de afhandeling van de garantie ook in Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België of Luxemburg plaats kan vinden. Gebreken dienen 
binnen twee (2) maanden nadat ze ter kennis zijn gekomen bij ons worden gemeld. 
De garantie is niet overdraagbaar en is niet geldig voor producten, die buiten Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België of Luxemburg werden gekocht. 
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(5) 
Indien u aanspraak wilt maken op de garantie dient u als klant de originele rekening evenals 
een duidelijke beschrijving van het gebrek aan de dealer waarbij u het product heeft 
gekocht, te overleggen. 
Uw dealer krijgt mogelijk van KAWAI Europa GmbH toestemming, het product door eigen 
technisch personeel te laten onderzoeken. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het product 
naar een geautoriseerde servicepartner of naar KAWAI Europa GmbH worden gezonden en 
vervolgens aan de dealer worden geretourneerd. 
De klant mag het product niet door een niet door KAWAI Europa GmbH geautoriseerde 
derde laten repareren. Mocht hij dat toch doen, dan vervalt daarmee alle verdere garantie. 

(6) 
KAWAI Europa GmbH zal naar eigen inzicht bepaalde componenten repareren of vervangen. 
KAWAI Europa GmbH kan naar eigen inzicht beslissen, de digitale piano te vervangen door 
een soortgelijk model dat ongeveer even oud is en zich in een vergelijkbare toestand bevindt 
of een schadeloosstelling ten bedrage van de dagwaarde te verlenen voor de nog resterende 
duur van de garantie. 
Een soortgelijk model dat ongeveer even oud is, wordt met een garantie beschikbaar 
gesteld, die overeenkomt met de resterende duur van de garantie van het betreffende 
product op het moment waarop aanspraak op de garantie wordt gemaakt.  
Handelingen die op garantie zijn uitgevoerd hebben noch een verlenging noch een nieuw 
begin van de garantieperiode voor deze digitale piano tot gevolg; vervangen onderdelen 
gaan over in eigendom van KAWAI Europa GmbH. 
Verdere aanspraken zijn uitgesloten. 
 
(7) 
Mocht de digitale piano in een ander land dan dat waarvoor het oorspronkelijk werd 
ontwikkeld worden gebruikt, dan moeten eventueel wijzigingen aan de digitale piano 
worden aangebracht, om hem aan te passen aan de technische en/of veiligheidtechnische 
normen van dat andere land. Zulke wijzigingen kunnen niet worden teruggevoerd op 
materiaal‐ of constructiefouten van de digitale piano en worden door deze garantie niet 
gedekt. De kosten voor zulke wijzigingen evenals voor daardoor aan de digitale piano 
ontstane schades worden niet vergoed. 
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De vijfjarige garantie geldt niet in de volgende gevallen: 
 
(1) 
Bij schades aan de kast ingevolge een verandering van temperatuur, luchtvochtigheid, 
zonlicht, brand, vocht of andere mechanische invloeden, die door gebruik van het apparaat 
buiten de aangegeven specificaties zijn ontstaan.  
 
(2) 
Bij schades die zijn ontstaan door blikseminslag, water, brand, overmacht, oorlog, onjuiste 
netspanning, ongeval, misbruik, ondeskundig gebruik of andere redenen die buiten de 
verantwoording van KAWAI liggen. 
 
(3) 
Bij schades ten gevolge van beschadiging, corrosie of aantasting van onderdelen door roest, 
die zijn veroorzaakt door luchtvochtigheid, temperatuur of vocht, met name vloeistoffen of 
zouten en zuren uit lichaamstranspiratie. 
  
(4) 
Bij slijtage van klavier, mechaniek, pedalen, bedieningsknoppen of regelaars op grond van 
natuurlijke slijtage door het gebruik. Eveneens bij beïnvloeding door vocht, vloeistoffen of 
zouten en zuren uit lichaamstranspiratie. 
 
(5) 
Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat evenals foutieve installatie resp. bij foutieve 
ondeskundig gebruik of gebruik met andere apparaten. 
 
(6) 
Bij schades, die ontstaan door een ingreep van buitenaf (opening, modificatie of reparatie), 
die niet door een geautoriseerde vertegenwoordiger van KAWAI of een geautoriseerd 
servicecentrum van KAWAI werd uitgevoerd.  
 
(7) 
Bij schades, die aantoonbaar door niet originele verbruiks‐ of slijtagematerialen zijn 
ontstaan. 
 
(8) 
Indien het originele label met het serienummer ontbreekt, werd gewijzigd of daarmee werd 
geknoeid. 
 
(10) 
Voor transport‐ en vervoerskosten evenals de door op‐ en afbouw van de digitale piano 
ontstane kosten. 
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(11) 
Voor tentoongestelde instrumenten wordt de garantie tot 2 jaren vanaf de verkoopdatum 
verminderd. Van de garantie uitgezonderd zijn ook instrumenten die vroeger als 
verhuurinstrument gediend hebben of zich bij overgave niet in een zo goed als nieuwe staat 
hebben bevonden. 
 
 
Krefeld, 1 oktober 2017  Oudere garantiedocumenten verliezen hiermee hun geldigheid. 
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