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Algemene garantievoorwaarden voor elektrische 
verwarmingstoestellen 

Garantie geldig voor STIEBEL ELTRON/AEG Haustechnik kamerverwarmingstoestellen: accumulatiekachels, 
natuursteenverwarming, convectoren, radiatoren met warmtegeleidende vloeistoffen, handdrogers en de 
bijbehorende elektronische apparaten. 

Toepassingsvoorwaarden voor de garantie voor België 

De garantie is uitsluitend van toepassing op voorwaarde dat de installatie 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 aansluitingen, het 
gebruik en het onderhoud van het toestel worden nageleefd. 

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 

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 
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. 
 
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 aansluiting niet conform met de bepalingen vermeld in de montage- en installatiehandleiding; 
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- 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. 

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. 

 


