
GARANTIE VOOR GROTE HUISHOUDELIJKE APPARATEN 

Door de garantieovereenkomst te ondertekenen geeft u aan dat u akkoord gaat met de algemene en de bijzondere voorwaarden. 
KitchenAid verbindt zich ertoe u een klantenservice te leveren voor aangekochte producten. Dat betekent dat u kunt rekenen op 
een garantieperiode van twee jaar, inclusief werkuren, verplaatsingskosten en vervanging van defecte onderdelen. Voor schade 
veroorzaakt door externe oorzaken of een ongepast gebruik geldt de garantie niet.

GELDIGHEID VAN DE GARANTIES - VOORWAARDEN VOOR DE GRATIS GARANTIE

De gratis garantieperiode voor KitchenAid apparatuur van 2 jaar is enkel geldig met het aankoopbewijs. De garantie geldt enkel 
op voorwaarde dat het apparaat op een gepaste manier werd gebruikt: voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik, waarvoor het 
apparaat is bestemd. De garantie is persoonlijk en in geen geval overdraagbaar.

DE GARANTIE GELDT NIET VOOR

Slijtage door commercieel, professioneel of openbaar of andere vormen van intensief gebruik. Het niet-naleven van de instructies 
van de fabrikant of de handelaar, met name wat betreft de installatie en elektrische aansluiting. Schade veroorzaakt door een al dan 
niet opzettelijk verkeerd gebruik door de klant, met name na een verkeerde toepassing of het gebruik van ondergeschikte 
producten of accessoires, na een verkeerde behandeling, een gebrek aan onderhoud, een val of een schok tegen een vreemd 
lichaam of na een incident dat veroorzaakt werd door de aanwezigheid van een dergelijk vreemd lichaam binnenin het apparaat. 
Indirecte schade (gebruiksverlies, objecten of producten binnenin het apparaat). Schade die direct of indirect voortvloeit uit een 
externe oorzaak: bliksem, stroomstoten, dieren, insecten enz. Producten en onderdelen die normaal af en toe vervangen moeten 
worden: demonstratieonderdelen en-accessoires, batterijen, dichtingen of delen van vensters of deuren uit rubber of plastic.

REGISTREREN VOOR EXTRA GARANTIE

5 jaar garantie bij de gelijktijdige aankoop van 3 grote huishoudelijke apparaten. U kunt uw standaardgarantie van 2 jaar met 3 
jaar uitbreiden (in totaal 5 jaar) als u 3 grote huishoudelijke apparaten tegelijk aankoopt. Om in aanmerking te komen voor de 3 
jaar verlengde garantie dient u zich te registeren via https://www.kitchenaid.nl/klantendienst/registreer-uw-product.
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