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Algemene voorwaarden MediaMarkt Garantie+ 
Hoofdtelefoons 

 
De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor aankopen van de 
"MediaMarkt Garantie+". 
De algemene voorwaarden van "MediaMarkt Garantie+" zijn alleen geldig voor producten 

aangekocht in België. 
 
Voor welke apparatuur? 
 
De "MediaMarkt Garantie+" geldt enkel voor de apparatuur vermeld op de factuur, verkoopbon of 
het kassaticket, waarvoor deze "MediaMarkt Garantie+" werd aangekocht, zoals op ondubbelzinnige 
wijze wordt vermeld op de verkoopbon, factuur of het kassaticket. 

 

Dekkingsgebied 

 
De "MediaMarkt Garantie+" is enkel van kracht in België. 
 

Omschrijving van de “MediaMarkt Garantie+” 

 
De totale geldigheidsperiode van de "MediaMarkt Garantie+" bedraagt 1 jaar. Deze commerciële 
garantie begint te lopen vanaf de dag na het verstrijken van de wettelijke garantie van twee jaar. 
De commerciële garantie laat de wettelijke rechten waarover de consument beschikt onverlet. 

Deze "MediaMarkt Garantie+" is van toepassing op interne defecten die veroorzaakt worden door 
een technische (elektrische of elektronische) of mechanische storing, voor de producten type 
hoofdtelefoon, nieuw gekocht bij MediaMarkt. 

• De vergoeding per apparaat zal nooit meer bedragen dan de waarde van het apparaat in 
kwestie op het ogenblik van het defect ongeacht het aantal tussenkomsten.  

 

De vergoeding zal worden uitgereikt in de vorm van een aankoopbon die één jaar geldig is zonder 

rekening te houden met de slijtage. 
 
Elke "MediaMarkt Garantie+" is slechts geldig voor één aangekocht product. 
 

Uitsluitingen 
 
De “MediaMarkt Garantie+ is niet van toepassing op de volgende defecten: 

• Defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale 
proeven, onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies 
van de fabrikant; 

• Slijtage, corrosie, oxidatie, defecten veroorzaakt door het lekken van batterijen evenals 
enige andere geleidelijke aantasting; 

• Defecten die bestaan uit het herstellen of vervangen van onderdelen die aan regelmatige 
vervanging onderhevig zijn, zoals lampen, optica, batterijen, bougies, rubberdichtingen, 
filters, riemen...; 

• Onderdelen en/of accessoires zoals laders, afstandsbedieningen, verbindingskabels, 
koptelefoon van een draagbare stereo, membraan van de luidsprekers, caoutchouc 
onderdelen, afvoerbuis, mouw, glazen onderdelen, glas, onderdelen van plastiek, 
manden, moffels, branderdeksel, esthetische onderdelen; 

• Alle kosten verbonden aan normaal onderhoud en reiniging, aan de herstelling van een 
eenvoudige blokkade, aan een voorlopige herstelling; 

• De kosten verbonden aan een onterechte tussenkomst, gevolg van een uitsluiting; 

• Defecten veroorzaakt door foutieve aansluiting of ingebruikname (koelkast of 
wasmachine die niet volgens de voorgeschreven regels werden vervoerd of 
vastgemaakt…); 

• Defecten veroorzaakt door accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd; 

• Kosten als gevolg van het terugroepen van de apparatuur door de fabrikant, de 
zogenaamde "recall"; 

• Defecten, vastgestelde fabricagefouten die vallen onder de waarborg van de fabrikant of 
de importeur; 

• De kosten verbonden aan tussenkomsten die niet onder de voorgeschreven procedures 
vallen (zoals de bewerking, reiniging of reparatie van een apparaat) uitgevoerd door 
iedere andere partij dan MediaMarkt of een door MediaMarkt aangeduide derde; 
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• De kosten voor herstelling uitgevoerd tijdens overuren of 's nachts en tijdens 
feestdagen; 

• Defecten veroorzaakt door om het even welke nucleaire brandstof, om het even welk 
radioactief product of radioactieve afvalstof of om het even welke bron van ioniserende 
straling; 

• Defecten veroorzaakt door overmacht (onder andere oorlog, gewapend conflict of iedere 
andere gebeurtenis van dezelfde aard, alsmede door muiterij, burgeroorlog, opstand, 
onlusten of ongeregeldheden); 

• Defecten of de verergering ervan die het gevolg zijn van een gerechtelijke of 
administratieve beslissing van een wettelijke of feitelijke overheid; 

• Defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid 
ter voorkoming ervan; 

• De defecten, kosten of verergering ervan die voortvloeien uit het feit dat de houder van 
deze "MediaMarkt Garantie+" of diegene die de apparaten onder zijn toezicht heeft geen 
doeltreffende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze apparaten tegen 
verergering van het defect te beschermen of in geval van aanwijzingen dat er zich een 
defect zal kunnen voordoen; 

• Bijkomende schade verbonden aan een defect, zoals diefstal of verlies ervan; 

• Immateriële schade zoals het verlies van informatie of gegevens, verlies van de 
software; 

• De inhoud van het toestel (koelkast, diepvries, wasmachine…); 

• Indirecte schade, gevolgschade en schade die ontstaat ten gevolge van een defect, 
alsmede iedere aansprakelijkheid t.o.v. derden of de houder van deze "MediaMarkt 
Garantie+"; 

• Iedere schade die wordt verzekerd door een verzekeringscontract; 

• Defecten die voortkomen uit een opzettelijke of intentionele daad of een handeling te 
kwader trouw; 

• Ieder defect en/of schade die een gevolg is van een aan het apparaat vreemde oorzaak 
(breuk, schok, val, krassen, oxidatie, vreemde voorwerpen, vloeistofschade…); 

• De uitwendige delen: vernis, glazuur, lak, verf, verfraaiing; 

• Esthetische schade voor zover die de normale gebruiksmogelijkheden van het 
gewaarborgde apparaat niet beïnvloedt; Bij een toestel uitgerust met pixels wordt 
beschadiging of defect van 2 of minder bright dot of dark dot pixels per miljoen pixels of 
beschadiging of defect van 5 of minder subpixels per miljoen pixels beschouwd als een 

esthetisch defect die de normale gebruiksmogelijkheden van het toestel niet beïnvloedt; 

• Voorwerpen die voor professionele, commerciële of collectieve doeleinden worden 
gebruikt. 
 

Verplichtingen voor de houder van de "MediaMarkt Garantie+" 

 
De houder van deze "MediaMarkt Garantie+" is verplicht zich te onthouden van alles wat de belangen 

van de hersteller-verkoper kan schaden. 
 

Aangifte van het defect 

 
Contacteer in geval van defect van een gewaarborgd toestel de Dienst Naverkoop van 

MediaMarkt via het nummer dat op de factuur is vermeld en dat ten laatste binnen 5 (vijf) 
werkdagen te rekenen vanaf de datum van het defect met vermelding van de datum, de aard en 
de omstandigheden. Indien het defect wordt gedekt door de waarborg "MediaMarkt Garantie+" zal 
de Dienst Naverkoop van MediaMarkt het nodige doen. Telefonisch onthaal is beschikbaar van 

maandag tot vrijdag tussen 08.30 uur en 19.00 uur en op zaterdag van 08.30 uur tot 13.00 uur 
(behalve op feestdagen).  
 
De houder van deze "MediaMarkt Garantie+" is verplicht de originele factuur of verkoopbon of het 
originele kassaticket in zijn bezit te houden en het defecte, beschadigde of vernielde apparaat of de 
defecte, beschadigde of vernielde onderdelen ervan aan de hersteller-verkoper te overhandigen of 
ter beschikking te stellen. Indien de garantiehouder geen originele factuur, verkoopbon of origineel 

kassaticket kan voorleggen waarop op ondubbelzinnige wijze de "MediaMarkt Garantie+" aan de 
specifieke aangekochte apparatuur wordt gekoppeld, bestaat geen recht op tussenkomst door 
MediaMarkt. 
 

De waarborg "MediaMarkt Garantie+" is niet van toepassing bij defecten die na de waarborgperiode 
van de "MediaMarkt Garantie+" worden aangegeven. 
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De "MediaMarkt Garantie+" is niet van toepassing indien de houder van de waarborg met opzet 

onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. 
 

Afhandeling van het defect 

 
De afhandeling van het defect zal als volgt verlopen: 
 

• In geval van defect zal de vergoeding van het apparaat gelijk zijn aan: 
 
            -100% van de aankoopprijs gedurende het derde jaar volgend op de aankoopdatum van het 

apparaat.  
 
Het apparaat zal worden vergoed in de vorm van een aankoopbon die gedurende 1 jaar 
geldig is en zonder rekening te houden met ouderdom. De vergoeding kan nooit de 
aankoopprijs overschrijden. 

*(De factuur van aankoop van het toestel geldt als bewijs). 

 
• De "MediaMarkt Garantie+" houdt van rechtswege op bij de uitbetaling in de vorm van een 

aankoopbon. 
 

• Vooraleer de bestelbon te tekenen zal de verkoper aan de koper duidelijk maken wat de 
noodzakelijke voorzieningen zijn die nodig zijn om het toestel volgens de regels van de kunst 
aan te sluiten. 

De "MediaMarkt Garantie+" wordt door MediaMarkt toegekend en gewaarborgd. De 
MediaMarkt Garantie+ wordt  toegekend door la Société Française de Garantie (SFG), de 
société par actions simplifiée - CS 30001 - 13106 ROUSSET Cedex, France.  

 

“Afsluiten van de "MediaMarkt Garantie+" 

 
De "MediaMarkt Garantie+" wordt afgesloten op het ogenblik van de aankoop van het specifieke 

product in de winkel of online. 
 

Begin en einde van de "MediaMarkt Garantie+" 

 
De "MediaMarkt Garantie+" voor een bepaald toestel treedt in werking op de dag van de aankoop 

(of op het ogenblik van ophaling of levering indien die na de datum van aankoop gebeuren); op dat 
ogenblik is de bijdrage voor de "MediaMarkt Garantie+" betaald. 
De "MediaMarkt Garantie+" eindigt in volgende gevallen: 
• in geval van verkoop of iedere andere eigendomsoverdracht van het toestel door de eerste koper; 
• in geval van totaal verlies; 
• in het geval dat het totaalbedrag van de tussenkomsten de aankoopprijs van het toestel zoals 

aangeduid op de factuur, de aankoopbon of het kasticket overschrijdt; 
• bij afloop van een periode van maximaal 3 jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop. 

 

 

Geldigheid 

 
In de veronderstelling dat om het even welke regeling voorzien in voorliggende voorwaarden ongeldig 
zou zijn of geen juridisch gevolg zou hebben, blijft de geldigheid, wettelijkheid en uitvoering van elke 
andere regeling in voorliggende voorwaarden ongeschonden. 
 

Wetgeving en geschillen 

 
De wettelijke rechten van de houder van de "Mediamarkt Garantie+" met betrekking tot de Belgische 

wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen worden niet ingeperkt door voorliggende 
"MediaMarkt Garantie+". 
 
De verkoper blijft onderworpen aan de wettelijke waarborg inzake conformiteit van het goed met het 
contract zoals vermeld in de artikelen 1604 en 1649ter tot en met 1649sexies van het Burgerlijk 

Wetboek. 
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Hij is evenzeer onderworpen aan de wettelijke waarborg inzake verborgen gebreken zoals voorzien 

in de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De wettelijke garantie verschuldigd door de verkoper sluit geenszins de wettelijke garantie 
verschuldigd door de fabrikant uit.  
 
 
Wettelijke conformiteitsgarantie: 

 
Artikel 1604 1e alinea van het Burgerlijk Wetboek: 
 
De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is. 
 
Artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek: 

§ 1 Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument 
geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de koopovereenkomst te zijn 
indien het voldoet aan de in de paragrafen 2 tot 8 gestelde eisen. 

§ 2 Voor conformiteit met de koopovereenkomst, moet het consumptiegoed voldoen aan de 
subjectieve conformiteitsvereisten die in de koopovereenkomst zijn vastgesteld, met andere 

woorden, moet het met name, voor zover van toepassing: 
 
   1° wat betreft de beschrijving, het type, de hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, 
compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken, voldoen aan de koopovereenkomst; 
   2° geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat de consument aan de 
verkoper uiterlijk bij de sluiting van de koopovereenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper 
heeft aanvaard; 

   3° worden geleverd samen met alle toebehoren en instructies, met inbegrip van installatie-
instructies, als bepaald in de koopovereenkomst, en  

   4° van updates worden voorzien als bepaald in de koopovereenkomst. 

§ 3 Naast het voldoen aan subjectieve conformiteitsvereisten die overeenkomstig paragraaf 2 in de 
koopovereenkomst zijn vastgesteld, moet het consumptiegoed voldoen aan de volgende objectieve 
conformiteitsvereisten: 
     1° geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor consumptiegoederen van hetzelfde type 
gewoonlijk zouden worden gebruikt, rekening houdend, in voorkomend geval, met bestaand Unie- 

en nationaal recht, bestaande technische normen, of, bij ontstentenis van zulke technische 
normen, toepasselijke sectorspecifieke gedragscodes;  
     2° in voorkomend geval, beschikken over de kwaliteit van en beantwoorden aan de beschrijving 
van een monster of model, dat de verkoper aan de consument vóór de sluiting van de 
overeenkomst ter beschikking heeft gesteld;  
     3° in voorkomend geval, samen met de toebehoren, waaronder verpakking, installatie-
instructies of andere instructies, die de consument redelijkerwijs mag verwachten, worden 

geleverd, en 

     4° de hoeveelheid hebben en de kwaliteiten en andere kenmerken bezitten, onder meer met 
betrekking tot duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en beveiliging die voor hetzelfde type 
consumptiegoederen normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de 
aard van de consumptiegoederen en rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan 
door of namens de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de overeenkomstenketen, 
waaronder de producent, in het bijzonder in reclameboodschappen of op de etikettering.  

§ 4 De verkoper is niet gebonden door de in paragraaf 3, 4°, bedoelde publieke mededelingen 
indien hij aantoont dat:  

      1° de bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn; 
      2° de publieke mededeling ten tijde van de sluiting van de koopovereenkomst op dezelfde of 
vergelijkbare wijze was gerectificeerd als waarop ze was afgelegd, of  
      3° de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door de publieke mededeling 
beïnvloed kon zijn. 

§ 5 In het geval van een goed met digitale elementen, zorgt de verkoper ervoor dat de updates, 
waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van het goed te behouden, aan 
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de consument worden gemeld en geleverd, gedurende de periode: 

   1° die de consument redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van de goederen 
en de digitale elementen, en rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de 
overeenkomst, wanneer de koopovereenkomst voorziet in één enkele levering van de digitale 
inhoud of digitale dienst, of  
 2° die in artikel 1649quater, § 1, tweede lid, is bepaald, indien de koopovereenkomst voorziet in 
een continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode. 
 

§ 6 Wanneer de consument verzuimt de overeenkomstig paragraaf 5 verstrekte updates binnen 
een redelijke termijn te installeren, is de verkoper niet aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek 
als dat uitsluitend het gevolg is van de afwezigheid van de betrokken update, mits: 
    1° de verkoper de consument in kennis heeft gesteld van de beschikbaarheid van de update en 
de gevolgen indien de consument die niet installeert, en  
    2° het niet of verkeerd installeren door de consument van de update niet te wijten was aan 

tekortkomingen in de aan de consument verstrekte installatie-instructies. 

§ 7 Er is geen sprake van een conformiteitsgebrek in de zin van de paragrafen 3 of 5 wanneer de 
consument ten tijde van de sluiting van de koopovereenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd 

gesteld dat een specifiek kenmerk van het consumptiegoed afweek van de in die paragrafen 
gestelde objectieve conformiteitsvereisten, en de consument die afwijking bij de sluiting van de 
koopovereenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard. 

§ 8 Elk gebrek dat het gevolg is van een verkeerde installatie van het consumptiegoed, wordt 
beschouwd als een conformiteitsgebrek, wanneer:  
     1° de installatie van het goed deel uitmaakt van de koopovereenkomst en is uitgevoerd door de 
verkoper of onder diens verantwoordelijkheid, of  
     2° de installatie, die bestemd was om te worden uitgevoerd door de consument, door hem werd 
gedaan en de verkeerde installatie te wijten was aan tekortkomingen in de installatie-instructies 

die werden verstrekt door de verkoper, of, in geval van een goed met digitale elementen, door de 
verkoper of de leverancier van de digitale inhoud of digitale dienst. 

Artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek:  

  § 1 De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat 
bij de levering van de consumptiegoederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee 
jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. 
In het geval van een goed met digitale elementen, wanneer de koopovereenkomst voorziet in 
continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode, is de verkoper 
ook aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of de digitale dienst dat zich 
voordoet of aan het licht komt binnen twee jaar na het tijdstip waarop het goed met digitale 
elementen werd geleverd. Indien de overeenkomst voorziet in continue levering gedurende meer 

dan twee jaar, is de verkoper aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of 
digitale dienst dat zich voordoet of kenbaar wordt in de periode gedurende welke de digitale inhoud 
of digitale dienst volgens de koopovereenkomst moet worden geleverd. 

De termijnen bedoeld in het eerste en tweede lid worden opgeschort tijdens de periode vereist voor 
de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper 
en de consument met het oog op een minnelijke schikking. 

In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen de verkoper en de consument voor de 
tweedehandsgoederen een kortere termijn overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één 
jaar mag zijn.  
De verkoper informeert de consument op duidelijke en ondubbelzinnige wijze over deze kortere 
termijn. Wanneer dit niet het geval is, is naargelang van het geval de in het eerste of tweede lid 
bedoelde termijn van toepassing. De bewijslast van deze verplichting rust op de verkoper.] 

§ 2 De consument moet de verkoper op de hoogte brengen van het conformiteitsgebrek binnen de 
twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. De verkoper en 
de consument kunnen een langere termijn overeenkomen. 

§ 3 De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij 

het conformiteitsgebrek heeft vastgesteld. 
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§ 4 Manifesteert zich een conformiteitsgebrek binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering 

van het consumptiegoed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek 
bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het 
consumptiegoed of met de aard van het conformiteitsgebrek, door onder andere rekening te 
houden met het feit of het consumptiegoed nieuw dan wel tweedehands is. 

§ 4/1 In het geval van een goed met digitale elementen, indien de koopovereenkomst voorziet in 
de continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende een periode, ligt de 
bewijslast met betrekking tot de vraag of de digitale inhoud of digitale dienst conform was tijdens 
de in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde periode, bij de verkoper wegens een conformiteitsgebrek 
dat aan het licht komt binnen die periode. 

§ 5 De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken 
van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijnen bedoeld in 

paragraaf 1. 

 
 
Artikel 1649quinquies van het Burgerlijk Wetboek:  

§ 1 Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met 
toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een conformiteitsgebrek te eisen, hetzij de 
herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in [paragrafen 2 en 3], 
hetzij een evenredige vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in paragrafen 5 tot 7. 

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade 
voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het 
conformiteitsgebrek heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. 

§ 2 In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper de kosteloze herstelling 

van het consumptiegoed of de kosteloze vervanging ervan te eisen, tenzij de gekozen remedie 
onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor de verkoper onevenredige kosten met 
zich mee zou brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, zoals met name:  
    1° de waarde die het consumptiegoed zonder het conformiteitsgebrek zou hebben; 
    2° de omvang van het conformiteitsgebrek, en 

    3° de mogelijkheid om te kiezen voor de andere remedie zonder ernstige overlast voor de 
consument. 

§ 3 Elke herstelling of vervanging wordt verricht: 
    1° kosteloos, 
    2° binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop de verkoper door de consument in kennis 
is gesteld van het conformiteitsgebrek, en 
    3° zonder ernstige overlast voor de consument, rekening houdend met de aard van het 
consumptiegoed en het doel waarvoor de consument het goed heeft gekocht. 

Bij een herstelling of vervanging stelt de consument het consumptiegoed ter beschikking van de 

verkoper. De verkoper neemt het te vervangen goed op zijn kosten terug. 

Wanneer een herstelling de verwijdering vergt van het goed dat op een wijze die in 
overeenstemming is met zijn aard en doel was geïnstalleerd voordat het conformiteitsgebrek 
duidelijk werd, of wanneer dit goed moet worden vervangen, omvat de verplichting tot herstelling 
of vervanging van het goed de verwijdering van het niet-conforme goed en de installatie van het 
vervangende goed of het herstelde goed, of het betalen van de kosten van die verwijdering of 
installatie. 

De consument is niet gehouden om te betalen voor het normaal gebruik van het vervangen goed 
tijdens de periode die aan de vervanging voorafgaat. 

§ 4 De verkoper kan weigeren om het consumptiegoed conform te maken overeenkomstig 
paragraaf 2 als herstelling en vervanging onmogelijk zijn of voor de verkoper onevenredige kosten 
met zich zouden brengen, rekening houdend met alle omstandigheden, zoals met name de waarde 
die het consumptiegoed zonder het conformiteitsgebrek zou hebben of de omvang van het 

conformiteitsgebrek. 
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§ 5 De consument heeft het recht van de verkoper een evenredige prijsvermindering te eisen 

overeenkomstig paragraaf 6 dan wel de ontbinding van de koopovereenkomst overeenkomstig 
paragraaf 7 in elk van de volgende gevallen: 
     1° de verkoper heeft de herstelling of vervanging niet voltooid of, indien van toepassing, niet 
voltooid overeenkomstig paragraaf 3, tweede en derde lid, of de verkoper heeft geweigerd de 
goederen conform te maken overeenkomstig paragraaf 4; 

2° er blijkt een conformiteitsgebrek te zijn ondanks de poging van de verkoper om de 
goederen conform te maken; 

3° het conformiteitsgebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding 
van de koopovereenkomst gerechtvaardigd is; 
4° de verkoper heeft verklaard of uit de omstandigheden blijkt duidelijk dat de verkoper de 
goederen door middel van herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder 
ernstige overlast voor de consument conform de overeenkomst zal maken. 

In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de koopovereenkomst te 

ontbinden indien het conformiteitsgebrek gering is. Het is aan de verkoper om te bewijzen dat het 
conformiteitsgebrek gering is. 

 
§ 6 De prijsvermindering moet evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde van het door de 
consument ontvangen consumptiegoed en de waarde die het consumptiegoed zou hebben gehad 
indien dit conform de koopovereenkomst was geweest. 

§ 7 Het recht om de koopovereenkomst te ontbinden wordt uitgeoefend door middel van een 
eenzijdige wilsverklaring aan de verkoper. 
In het geval van de verkoop van meerdere consumptiegoederen kan de consument, indien het 

conformiteitsgebrek slechts betrekking heeft op enkele ervan en indien er een grond is voor 
ontbinding van de koopovereenkomst krachtens dit artikel, zijn ontbindingsrecht alleen uitoefenen 
voor de niet-conforme goederen en de conforme goederen die hij op hetzelfde moment heeft 
verworven indien van de consument niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij alleen de 
conforme goederen zal willen houden.  
Wanneer de consument een koopovereenkomst in haar geheel of, overeenkomstig het tweede lid, 

slechts ten aanzien van een deel van de krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen 

ontbindt:  
     1° zendt de consument de goederen terug naar de verkoper op kosten van de verkoper, en 
     2° betaalt de verkoper de consument de voor de goederen betaalde prijs terug bij ontvangst 
van de goederen of bij ontvangst van het door de consument verstrekte bewijs dat hij de goederen 
heeft teruggezonden.  
Voor de toepassing van paragraaf 6 en de huidige paragraaf kan elke terugbetaling aan de 
consument worden verminderd teneinde rekening te houden met het conforme gebruik dat deze 

van het goed heeft gehad sinds de levering ervan. 

 

Wettelijke garantie tegen defecten van het verkochte goed: 
 
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: 
 

De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze 
ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen 
dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou 

hebben gekocht. 
 
Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: 
 
De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden 
ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de 

gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is. 

 
Alle betwistingen met betrekking tot voorliggende "MediaMarkt Garantie+" zullen aan de jurisdictie 
van een bevoegde rechtbank worden voorgelegd, uitgezonderd wanneer partijen overeenkomen  
middels een regeling in der minne, arbitrage of op een andere wijze.  
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Persoonsgegevens 

 
 
SFG en MediaMarkt verwerken de persoonsgegevens van de klanten die genieten van de "MediaMarkt 
Garantie+". Overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
is MediaMarkt verantwoordelijk voor de verwerking en is SFG als verwerker te beschouwen.  
 
Uw persoonsgegevens die naar aanleiding van het beheer van uw contract "MediaMarkt Garantie+" 

worden ingezameld, maken het voorwerp uit van een elektronische gegevensverwerking  door SFG. 
De ingezamelde gegevens behoren tot volgende categorieën van gegevens: burgerlijke staat (naam, 
voornaam), adresgegevens (post en elektronisch), telefoonnummers (vaste lijn en/of mobiel), IBAN 
code (in geval van vergoeding), elke voor aan de waarborg gebonden prestatie noodzakelijke 
inlichtingen die vrijwillig door de klant worden aangeleverd.  
 

Die gegevens kunnen worden meegedeeld aan de interne diensten van SFG zoals controlediensten, 
marketingdiensten en aan de uitvoerders die tussenkomen in het beheer van het waarborgcontract 

zoals technici. 
 
De duur van de gegevensverwerking komt overeen met de geldigheidsduur van de waarborg waarvan 
de klanten genieten. Na die periode kunnen de gegevens worden bewaard onder de vorm van een 
archief gedurende de ganse duur van de wettelijke verjaring. 

SFG kan die gegevens gebruiken om de klant op de hoogte te houden per brief of per telefoon van 
nieuwe aanbiedingen en commerciële voorstellen die hem/haar kunnen aanbelangen. De klant kan 
zich hiertegen verzetten door zich te richten tot SFG via elektronische weg aan servicedp@sfg.fr of 
per brief aan CS 30001-13106 Rousset Cedex, France. 
 
Overeenkomstig de artikelen 16 tot en met 19 van het AVG kan de klant inzage krijgen en in 
voorkomend geval rechtzetting of verwijdering van de gegevens hem/haar betreffende door zich 

schriftelijk te richten aan SFG - CS 30001 - 13106 Rousset Cedex France met voeging van een 
document dat zijn/haar identiteit aantoont. 
 

 
 


