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Onderwerp van het geschil 

Consument) heeft op 1 oktober 2016 een ‘refurbished’ Iphone 5S afgenomen van Ondernemer. Het geleverde 

toestel functioneerde vanaf mei 2017 niet (goed) meer, het toestel kon geen gebruik meer maken van 3G internet 

en het aanraakscherm functioneerde regelmatig slecht. De consument heeft met een beroep op de garantietermijn 

van 2 jaar geprobeerd de ondernemer tot herstel of vervanging te bewegen, een en ander zonder resultaat. 5 

Standpunt van de consument 

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. 

De consument stelt dat de ondernemer het toestel dient te herstellen of vervangen, nu het defect binnen de 

reikwijdte van de toepasselijke garantiebepalingen valt. De consument heeft de ondernemer op 7 december 2017 

aangeschreven en in het begin van januari 2018 in gebreke gesteld. 10 

Standpunt van de ondernemer 

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt. 

De ondernemer heeft geen standpunt ingenomen. De beoordelaar gaat er derhalve van uit dat de ondernemer niets 

aan het proces heeft toe te voegen en zich berust in de weergave van de feiten en omstandigheden zoals deze door 

de consument is aangeleverd. 15 

Beoordeling van het geschil 

De beoordelaar heeft het volgende overwogen. 

De consument heeft voldoende bewijsmiddelen geleverd om aan te nemen dat de garantie van 2 jaar van toepassing 

is op deze aankoop. De aard van de gebreken (beperkte werking 3G-internet en het niet goed functioneren van het 

aanraakscherm) verzet zich niet tegen toepassing van de garantie. 20 

Hoewel de garantiebepalingen duidelijk maken dat er op het touchscreen zelf slechts 6 maanden garantie wordt 

gegeven, ziet de beoordelaar toch ruimte om de garantie toe te passen: het scherm zelf lijkt immers niet defect. 

Het feit dat het scherm soms niet reageert lijkt op een probleem in de aansluiting en/of aansturing van het scherm 

te duiden, niet op een defect in het scherm zelf. 

Ten aanzien van de beperkte 3G-mogelijkheden heeft de beoordelaar overwogen of dit mogelijk te wijten kan zijn 25 

aan een defect in de simkaart-lezer. Indien dit aantoonbaar het geval zou zijn, had de ondernemer zich ten aanzien 

van dit gebrek op een beperking in de garantiebepalingen kunnen beroepen. De beoordelaar kan niet zelfstandig 

vaststellen of de beperking in de 3G functionaliteit aan een defecte simkaart-lezer kan worden toegerekend. Nu de 

ondernemer zich bovendien niet op deze beperking heeft beroepen, ziet de beoordelaar geen noodzaak tot het doen 

van aanvullend onderzoek. 30 

Beslissing 

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing: 

De consument wordt in het gelijk gesteld: de gebreken waarover hij heeft geklaagd vallen binnen de reikwijdte 

van de toepasselijke garantiebepalingen. De garantie is gegeven voor de periode van 2 jaren. De ondernemer was 

daarom worden gehouden het toestel kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 35 

De beoordelaar is van mening dat, mede gelet op de proceshouding van de ondernemer, in redelijkheid niet van de 

consument kan worden verwacht dat hij langer vertrouwt op een goede afhandeling door de ondernemer. De 

beoordelaar beslist daarom reeds nu dat indien het herstelde toestel of het vervangende toestel binnen 6 maanden 

na toezending aan de consument wederom enig gebrek vertoont de ondernemer gehouden zal zijn het 

aankoopbedrag binnen 7 werkdagen aan de consument te restitueren. 40 
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De beoordelaar bepaalt daarom dat: 

- De consument het toestel binnen 14 dagen na het toezenden van deze beslissing in de macht van de 

ondernemer zal brengen; 

- De ondernemer het toestel binnen 7 dagen  na de dag waarop het toestel per (pakket)post aan hem wordt 

besteld zal herstellen dan wel vervangen en het herstelde of vervangende toestel binnen 14 dagen na de 45 

dag waarop het toestel per (pakket)post aan hem is besteld in de macht van de consument zal brengen ; 

- Indien de ondernemer het in dit bindend advies bepaalde niet of in onvoldoende mate naleeft de 

consument onmiddellijk recht heeft op restitutie van het aankoopbedrag en de door hem betaalde 

verzendkosten; 

- De ondernemer als de in het ongelijk gestelde partij de geschilkosten van €25,00 aan de consument zal 50 

vergoeden. 

 

Partijen hebben behoudens het hiervoor bepaalde over en weer niets meer van elkaar te vorderen. 

 

Aldus beslist door DigiDispuut op woensdag 11 april 2018. 55 


