
 

STANDAARD GARANTIEVERKLARING 

VOOR WORX-PRODUCTEN MET 2 + 1 GARANTIEVERLENGING 

 

Ingeval van materiaal- of fuctionele tekortkomingen die het gevolg zijn van 

fabricagefout(en) binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de 

aankoopdatum, staan wij volgende garantie toe: 

• Kostenloze vervanging of kostenloze herstelling van alle defecte onderdelen, 

of 

• Kostenloze herstelling van producten, of 

• Kostenloze vervanging van het toestel door een nieuw of gereviseerd 

Apparaat. 

 

Met betrekking tot de garantie gelden volgende voorwaarden: 

• Registratie online via www.worx-europe.com of https://register.worxtools.com/ 

binnen de dertig dagen na aankoopdatum (zonder online-registratie geldt 

enkel een garantie voor 24 maanden). 

• Voor accu’s wordt een garantie van 24 maanden toegestaan, ongeacht online-

registratie. 

• Het werktuig / apparaat mag noch oneigenlijk, dus foutief gebruikt worden, 

noch misbruikt, verwaarloosd, veranderd, gemodificeerd of door een niet-

geautoriseerde klantendienst hersteld worden. 

• Er mogen enkel originele WORX-onderdelen en accessoires op, aan of met 

het product gebruikt worden. 

• Het werktuig / apparaat mag enkel onderhevig zijn aan eigenlijke of normale 

slijtage. 

• Het werktuig / apparaat werd niet voor commerciële of professionele 

doeleinden gebruikt. 

• Het werktuig / apparaat werd niet tegen betaling uitgeleend of verhuurd. 

• Het werktuig werd niet door vreemde voorwerpen, substanties of op grond van 

ongevallen beschadigd. 

 

De garantie dekt niet het volgende: 

• Onderdelen die na normaal, volgens in de instructies aangewezen gebruik op 

normale wijze aan slijtage onderhevig zijn. 

• Ongeoorloofd(e) / fout(e) onderhoud / behandeling of overbelasting van 

onderdelen wordt niet door de garantie gedekt, bijv. gloeilampen, messen, 

boren, enz. 

 

http://www.worx-europe.com/
https://register.worxtools.com/


Om garantieclaims geldig in te dienen, dient u een registratiedocument en een 

aankoopbewijs in de vorm van een geldig kassaticket waarop aankoopdatum en 

plaats van aankoop vermeld staat. 

 

Deze garantieverklaring geldt niet als vervanging voor de wettelijk vastgelegde 

rechten, enkel als vervollediging ervan. 

 

De garantie is niet van toepassing op accessoires. 

 

De garantie wordt uitsluitend de oorspronkelijke koper verleend en kan is niet 

overdraagbaar. 

 

Service onder garantie leiden noch tot verlenging van de garantietermijn, noch tot de 

aanvang van een nieuwe garantietermijn. 

 

 
Köln, 20.09.2019 


