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Garantiebewijs Elektrische Warmtepomp

Dit Vaillant toestel is volgens de modernste fabricagemethoden uit het beste materiaal,
met de grootste zorg vervaardigd.
Het toestel zal hierdoor beslist aan uw verwachtingen voldoen en u zult er vele jaren op
kunnen vertrouwen.
Dit garantiebewijs geldt uitsluitend in Nederland.

Consumentenservice: 020 – 565 92 30

Vaillant
Postbus 23250
1100 DT Amsterdam
Afdeling Consumentenservice
Telefoon 020 - 565 92 30
www.vaillant.nl
info@vaillant.nl

Eigenaar
Particulier

_______________________________________

Verhuur

Woningbouwvereniging

Een
postzegel
is niet
nodig

Straat / nr. _________________________________
Postcode

______________________

_______

Plaats

_________________________________

Telefoonnummer ____________________________
Email

_________________________________

Uw gegevens zullen worden opgenomen in een
geautomatiseerd adressenbestand. Mocht u van
Vaillant geen verdere informatie wensen te ontvangen
dan verzoeken wij u dit vakje aan te kruisen.

Vaillant Group
Netherlands B.V.
Antwoordnummer 245

1100 VB Amsterdam

Uw Vaillant installateur
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Garantievoorwaarden
Vaillant Group Netherlands B.V. staat namens
de fabriek in voor de goede kwaliteit van fabricage en materiaal. Bedoelde garantie beperkt
zich tot materiaal- en fabricagefouten, wat door
Vaillant beoordeeld dient te worden.
De garantie gaat in na feitelijke, werkende
installatie en omvat een looptijd van:
2 jaar volledige garantie (materiaal, arbeidsloon en voorrijkosten) op de warmtepomp.
Daarnaast geldt een aanvullende extra garantie
van acht jaar op de compressor van de warmtepompen.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder begrepen, is
nadrukkelijk uitgesloten.
De bovengenoemde garantie geldt uitsluitend
en alleen onder de volgende voorwaarden:
- Het apparaat moet door een erkende
installateur zijn geïnstalleerd volgens de
voorwaarden en normen van de competente
instanties.
- Het Vaillant toestel is bestemd voor normaal
huishoudelijk gebruik of daarmede gelijk te
stellen gebruik in kleine bedrijfsgebouwen,
gebaseerd op een gemiddeld aantal bedrijfsuren bij huishoudelijk gebruik.
Voor elk ander gebruik dient vooraf afstemming met Vaillant plaats te vinden.
- Uitgevoerde reparaties al dan niet onder
garantie hebben nimmer een verlenging van
de garantieperiode tot gevolg dan wel een
aanspraak op verlengde garantie.

- In geval van aanspraak op garantie bestaat
slechts aanspraak op herstel of vervanging
van de noodzakelijke onderdelen. Onder de
garantie bestaat nimmer aanspraak op
vergoeding als gevolg van door het defect
raken ontstane schade dan wel hiermee
verband houdende vervolgschade. Indien en
voorzover er sprake is van schade en Vaillant
hiervoor aansprakelijk is, is de aanspraak
uitdrukkelijk beperkt tot wat uit dien hoofde
alsdan door de aansprakelijkheidsassuradeur
van Vaillant aan betreffende partij wordt
vergoed.
- Als gevolg van de in Nederland geldende
veiligheidsnormen voldoet een apparaat
uitsluitend en alleen aan de Nederlandse
veiligheidseisen en het in verband daarmee afgegeven Nederlands toelatingsnummer. Het
apparaat moet voldoen aan de eisen van de
Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de
voor de Nederlandse markt goedgekeurde
apparatuur. Eventuele aanpassingen mogen
uitsluitend en alleen door een erkende
installateur of door Vaillant geschieden.
- De installateur, die het toestel geplaatst of in
onderhoud heeft is de aangewezen persoon
0 om u te helpen bij eventuele storingen. Elke
aanspraak op garantie jegens Vaillant dient
door hem met opgave van fabricagenummer,
plaatsingdatum en omschrijving van het
defect bij Vaillant te worden gemeld.
- De bij dit garantiebewijs behorende kaart
dient ingevuld en binnen acht dagen na
installatiedatum ondertekend, voorzien van
een stempel van de installerende installateur,
aan ons te worden verzonden.

Het recht op garantie vervalt:
- bij het gebruik voor andere doeleinden dan
die in de installatie- en bedieningshandleiding
staan omschreven.
- bij de gevolgen van overbelasting, bevriezing,
oververhitting, het niet uitvoeren van voorgeschreven onderhoud, verwaarlozing, onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage, alsmede indien het toestel wordt blootgesteld aan agressieve omgevingslucht, agressieve dampen, gassen, agressief leidingwater of
andere vloeistoffen dan wel bij blikseminslag,
overspanning, inductie en van buitenkomende
oorzaken.
- indien niet schriftelijk kan worden aangetoond dat het apparaat overeenkomstig de
daartoe strekkende voorschriften regelmatig
door een erkende installateur of serviceorganisatie is onderhouden en / of schoongemaakt.
- bij het uitvoeren van reparaties, wijzigingen of
aanpassingen en/of monteren van niet-Vaillant
onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Vaillant Nederland;
daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie
bij montage of reparatie in afwijking van de
ter plaatse geldende voorschriften.
- indien het apparaat niet voldoet aan de eisen
van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften
en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde
apparatuur. Elke aanspraak op garantie vervalt
bij installatie op een elektra-/waternet dat niet
voldoet aan de Nederlandse normen.

Geldig vanaf 2012

Installateur _______________________________________________

Straat / nr. _________________________________________

Registratiekaart

0020052754_03_NL 082012

Vaillant klantnummer ____________________________________

Postcode

_______________________

Plaats

_________________________________________

Telefoonnummer
Email

______________

__________________________________

_________________________________________

S.v.p. fabricagenummer en toesteltype
invullen indien barcode ontbreekt.

Installatiedatum

