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Algemene garantievoorwaarden voor warmtepompen voor verwarming en 
warmwaterproductie, ventilatiesystemen C en D op basis van duurzame 
energie en de bijhorende elektronische apparaten 

Toepassingsvoorwaarden voor de garantie van twee jaar voor België 

De garantie van twee jaar is alleen van toepassing indien voldaan is aan twee voorwaarden:  
- enerzijds, dat de installatie en de indienststelling gebeurde door een vakman volgens de regels van de kunst en 

volgens de geldende normen op het ogenblik van de installatie,  en dat de aanbevelingen vermeld in de montage- 
en gebruikshandleiding met betrekking tot de installatie, de elektrische en hydraulische aansluitingen, het gebruik 
en het onderhoud van het toestel worden nageleefd.  

- anderzijds, waarbij er uitdrukkelijk op gewezen dat STIEBEL ELTRON niet instaat voor de installatie van de 
producten, dat de koper voor de indienststelling van de toestellen verplicht beroep moet doen op STIEBEL ELTRON 
of een door STIEBEL ELTRON erkend vakman, die de regels van de kunst en de specificaties van de fabrikant strikt 
moet naleven. 

Volgens de wettelijke voorschriften betreffende bepaalde koelvloeistoffen gebruikt in koel- en 
klimaatregelingssystemen mag de indienststelling alleen worden uitgevoerd door een operator die beschikt over een 
bekwaamheidsgetuigschrift afgeleverd door een erkend organisme. 
De geldigverklaring van de indienststelling is ook onderworpen aan de plaatsing van een lucht- en vuilafscheider op de 
verwarmingsterugloop (met afsluitkranen). De indienststelling moet worden gekeurd door Stiebel Eltron of een door 
Stiebel Eltron erkend vakman (gecertifieerde partner).  
De resultaatwaarden en de garantie zijn onderworpen aan de naleving van de montage-instructies volgens de regels 
van de kunst en de geldende normen.  
Deze garantie van twee jaar geldt uitsluitend voor toestellen verkocht door de erkende verdelers en installateurs van 
STIEBEL ELTRON, geïnstalleerd met originele accessoires van STIEBEL ELTRON, onderhouden en hersteld met 
materialen en accessoires van STIEBEL ELTRON. Indien deze twee voorwaarden niet worden nageleefd, wordt de 
STIEBEL ELTRON garantie van twee jaar niet toegekend en kan STIEBEL ELTRON niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele storingen of defecten. 
Voor de thermodynamische systemen, warmtepompen die in bedrijf werden gesteld door een fabriekstechnicus of een 
door STIEBEL ELTRON erkend of gemandateerd persoon, is de garantie van twee jaar afhankelijk van het terugsturen 
van het indienststellingsdocument. Dit naar behoren verstrekte document, ingevuld door de installateur, voor gezien 
getekend en gevalideerd door de Stiebel Eltron of door de door Stiebel Eltron erkende vakman die de indienststelling 
heeft uitgevoerd en door de klant, moet door deze laatste worden teruggestuurd naar de technische dienst van 
STIEBEL ELTRON, binnen twee weken na de datum van de indienststelling, naar het volgende adres:  STIEBEL ELTRON 
bvba, 't Hofveld 6-D1, BE-1702 Groot-Bijgaarden of technic@stiebel-eltron.be.  

Toepassingsvoorwaarden voor de gebruikelijke garantie 

De verkochte goederen hebben een garantie tegen alle werkingsgebreken die het gevolg zijn van fouten aan het 
materiaal, de productie of het ontwerp conform de hierna vermelde voorwaarden. De werkingsgebreken moeten zich 
voordoen tijdens een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum van het toestel door de eindgebruiker, voor een 
gebruik dat duidelijk gedefinieerd is in de gebruikshandleiding en de gebruiksvoorwaarden. De garantie geldt niet: 

- indien het defecte materiaal of het defecte ontwerp van de installatie afkomstig zijn van de koper; 
- indien de werkingsgebreken het gevolg zijn van een ingreep die zonder toestemming werd uitgevoerd op het 

voorwerp; 
- indien de defecte werking het gevolg is van normale slijtage van het voorwerp of van nalatigheid of gebrekkig 

onderhoud door de koper; 
- indien de defecte werking het gevolg is van overmacht. 

Uitvoering van de garantie van twee jaar 

Onze garantie is alleen van toepassing op producten die op rechtmatige wijze eigendom van de koper zijn geworden. 
De garantie geldt uitsluitend voor producten die volledig werden geproduceerd of op de markt worden gebracht door 
STIEBEL ELTRON. De garantietermijn van Stiebel Eltron bedraagt 2 jaar voor huishoudelijk gebruik. Deze termijn loopt 
vanaf de aankoopdatum van het toestel door de eindgebruiker en maximum 3 jaar vanaf de productiedatum. De 
aankoopdatum is vermeld op de factuur uitgereikt op naam van de eindgebruiker. De productiedatum is in gecodeerde 
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vorm vermeld op het kenplaatje van het toestel. De garantie van STIEBEL ELTRON beperkt zich tot de kosteloze 
vervanging van de onderdelen die door onze technische dienst als defect worden beschouwd, zonder dat de klant 
aanspraak kan maken op een schadevergoeding, ongeacht om welke reden, op een schadeloosstelling of op een 
ontbinding van de verkoop. Deze garantie dekt geen kosten voor werkuren, noch kosten die het gevolg zijn van 
volgende handelingen: demontage, hermontage, transport naar de site, enz. De eventuele vervanging van 
componenten verlengt de garantietermijn van twee jaar in geen geval. Het beheer van de retourzendingen onder 
garantie gebeurt uitsluitend volgens de procedure opgesteld en erkend door STIEBEL ELTRON. Deze laatste kan enkel 
worden aangevraagd door vaklui op eenvoudig verzoek aan de Technische Dienst van STIEBEL ELTRON, ‘t Hofveld 6 - D1 
- 1702 Groot-Bijgaarden, of via e-mail aan technic@stiebel-eltron.be. 
 
Specifieke garantie van vijf jaar voor geëmailleerde kuipen 

Deze specifieke garantie voor geëmailleerde kuipen die al dan niet zijn ingebouwd in de warmtepompen, in de 
thermodynamische boilers en in de verwarmingssystemen met enkelvoudige en dubbelzijdige ventilatie, voor de 
geëmailleerde kuipen bestemd voor de warmwaterproductie, ingebouwd in de toestellen van de reeksen WWK, WWP, 
SHP, WPC, LWZ, LWA, of voor staande warmwaterboilers SBB en SBB E, bedraagt vijf jaar vanaf de aankoopdatum door 
de gebruiker of max. zes jaar vanaf de productiedatum indien de algemeen geldende voorschriften en normen 
betreffende de hardheid van het water en de onderhoudsvoorschriften vermeld in de installatie- en 
gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Voor de andere onderdelen geldt een STIEBEL ELTRON garantie van twee jaar, 
mits specifieke naleving van de garantievoorwaarden gedefinieerd in § "Toepassingsvoorwaarden voor de garantie van 
twee jaar voor België".  

Uitbreiding van de garantie tot drie jaar voor warmtepompen van de reeksen HPA, WPL, WPC, WPF, WPE, LWZ 

Deze uitbreiding van de garantie tot drie jaar is van toepassing vanaf de aankoopdatum door de eindgebruiker met een 
maximumtermijn van vier jaar vanaf de productiedatum, op voorwaarde dat de vereisten vermeld in het artikel 
"Toepassingsvoorwaarden voor de garantie van twee jaar in België" worden nageleefd en dat alle componenten van 
de installatie (warmtepomp of all-in-one ventilatietoestel, boiler- en buffervat, hydraulische module en compacte 
installatie) van het merk STIEBEL ELTRON zijn. Verder is het online registreren van de warmtepompinstallatie op de 
website van Stiebel Eltron België een basisvoorwaarde: www.stiebel-eltron.be/warmtepompregistratie. 

Uitbreiding van de garantie tot vijf jaar voor warmtepompen van de reeksen HPA, WPL, WPC, WPF, WPE, LWZ 

Deze uitbreiding van de garantie tot vijf jaar is van toepassing vanaf de aankoopdatum door de eindgebruiker met een 
maximumtermijn van zes jaar vanaf de productiedatum, op voorwaarde dat de vereisten vermeld in het artikel 
"Toepassingsvoorwaarden voor de garantie van twee jaar in België" worden nageleefd, dat alle componenten van de 
installatie (warmtepomp of all-in-one ventilatietoestel, boiler- en buffervat, hydraulische module en compacte 
installatie) van het merk STIEBEL ELTRON zijn en dat binnen de drie jaar na indienststelling een nazicht plaatsvindt door 
Stiebel Eltron of een door Stiebel Eltron erkend vakman (gecertifieerd partner), volgens de voorschriften van Stiebel 
Eltron en met gebruik van de daarvoor voorziene documentatie en checklists (ondertekend uiterlijk binnen de 24 
maand volgend op de eerste verjaardag van de installatie). Dit geldt enkel voor installaties die geplaatst werden in 
België na de datum van 01-01-2015. Verder is het online registreren van de warmtepompinstallatie op de website van 
Stiebel Eltron België een basisvoorwaarde: www.stiebel-eltron.be/warmtepompregistratie. 

Aansprakelijkheidslimieten 

De aansprakelijkheid van STIEBEL ELTRON bvba kan niet worden ingeroepen voor de installatie van de toestellen, 
waarvoor de verantwoordelijkheid niet ligt bij STIEBEL ELTRON. Als gevolg hiervan kan STIEBEL ELTRON niet 
aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of persoonlijke ongevallen als gevolg van een installatie en/of een 
gebruik dat niet overeenstemt met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De garantie geldt ook niet in 
de volgende gevallen: 

- schade toe te schrijven aan externe oorzaken zoals: beschadiging of ongeval ten gevolge van schokken, vallen 
tijdens de manipulatie, brand, explosie, overstroming, vorst, natuurrampen, enz.; 

- abnormaal gebruik van de toestellen (andere omstandigheden dan deze waarvoor de toestellen werden gebouwd); 
- montage die niet overeenstemt met de montagehandleiding; 
- elektrische aansluiting die niet voldoet aan de geldende wettelijke normen; 
- elektrische, hydraulische of ventilatie-aansluiting niet conform met de bepalingen vermeld in de montage- en 

installatiehandleiding; 
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- abnormale corrosie ten gevolge van een foutieve hydraulische aansluiting of van aansluiting op verwarmingswater 
dat niet behandeld is met een corrosieremmer; 

- tapwater (warmtepomp water/water) en koelvloeistof die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de 
montage- en installatiehandleiding; 

- verstopping van de wisselaars door het gebruik van één of meerdere ongeschikte of foutief gebruikte stoffen, 
aanwezigheid van brine of andere suspensies die voor de indienststelling niet werden verwijderd uit het hydraulisch 
circuit;  

- geen analyse van het water uitgevoerd, geen tussenwisselaar met aangepaste circulatiepomp in het 
tussenliggende primaire circuit van de warmtepomp water/water; 

- overdruk veroorzaakt door de afwezigheid van een veiligheidsklep, of door een niet-conforme montage.  
- onderhoud uitgevoerd met niet-originele wisselstukken of door onbevoegd personeel; 
- vervanging van wisselstukken die niet werden geïnstalleerd conform de voorschriften van de constructeur en de 

regels van de kunst; 
- overconsumptie ten gevolge van onderdimensionering; 
- overgedimensioneerde installatie; 
- onderhoud uitgevoerd met niet-originele wisselstukken of door onbevoegd personeel. 
Voor de geëmailleerde kuipen bestemd voor warmwaterproductie, ingebouwd in de toestellen van de reeksen WWK, 
WWP, SHP, WPC, LWZ, LWA, of de staande warmwaterboilers SBB, gelden bovendien de volgende garantielimieten:  
- gebruik van water met abnormale agressiviteitskenmerken (DTU loodgieterij 60-1); meer bepaald mag de hardheid 

niet lager zijn dan 12°F; 
- waterdruk hoger dan 7 bar, behalve indien specifiek vermeld op het toestel of in de installatie- en 

gebruikshandleiding; 
- wijzigingen aan de regeling van de veiligheidsgroep na verbreking van het zegel; 
- gebrekkig onderhoud van het toestel, niet vervangen van de anode onmiddellijk na slijtage, zodra het 

waarschuwingslampje voor de slijtage van de anode brandt; 
- langdurige leegstand van de boiler, langer dan 24 uur; 
- gebrekkig onderhoud van de veiligheidsgroep, wat resulteert in overdruk; 
- niet-naleving van de voorwaarden voor de toekenning van de verlengde garantie op de kuip tot 5 jaar en van de 

handelingen die moeten worden uitgevoerd in het kader van het onderhoud. 

Voorstudies 

Het document betreffende de voorstudies, uitgevoerd op basis van de gegevens overgemaakt door de aanvrager, wordt 
ter oriëntatie opgesteld. Het geldt niet als vervanging van een thermische studie uitgevoerd door een bevoegd 
studiebureau en is in geen geval een contractueel document. STIEBEL ELTRON kan niet aansprakelijk worden gesteld 
als geen thermische studie en geen verliesberekening door een bureau voor thermische studies werden uitgevoerd 
en aan STIEBEL ELTRON overgemaakt. 

Garantievoorwaarden voor de installatie voor niet-huishoudelijk gebruik (gemeenschappelijk gebruik, industrieel 
gebruik, enz.) 

De toepassing van de garantie is onderworpen aan de voorafgaande validering van het project. De voorwaarden 
kunnen variëren afhankelijk van de aard van het project.  

Garantie voor wisselstukken 

Deze garantie is 6 maanden geldig vanaf de datum vermeld op de factuur uitgeschreven op naam van de eindgebruiker. 
Voor wisselstukken die tegen betaling werden geleverd is elke bijkomende garantie toegestaan door de doorverkoper 
niet bindend voor de constructeur. In geval van schade moeten alle aanvragen worden opgesteld door een vakman op 
het garantieaanvraagformulier van STIEBEL ELTRON dat naar behoren werd ingevuld, vergezeld van een kopie van de 
aankoopfactuur van het materiaal onder garantie uitgeschreven op naam van de eindgebruiker, en van de 
bewijsstukken van de jaarlijkse onderhoudsbeurten. Na ontvangst van de garantieaanvraag zal de technische dienst van 
STIEBEL ELTRON een inspectie organiseren. 

Geldigheid 

STIEBEL ELTRON behoudt zich het recht voor alle technische en/of vormelijke wijzigingen aan te brengen aan zijn 
producten. 


