
 
 

 

Hieronder vindt u een volledige lijst van produkten welke niet gedekt zijn 

door de 30-1-1.  

 

Snoerloze niet-en nagelpistolen 

 

1 jaar volledige fabrieksgarantie + 2 jaar verlengde garantie indien online geregistreerd op 

http://www.dewalt.be/3/ 

 

• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE • 

Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw DEWALT-gereedschap, kunt u dit 

compleet met de originele onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen, gewoon 

terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor een ander stuk gereedschap of tegen restitutie 

van het aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate zijn versleten en u 

dient een aankoopbewijs voor te leggen. 

 

 • EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE • 

Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van fabricagefouten of onjuiste constructie binnen 

12 maanden na de datum van aankoop, garandeert DEWALT alle defecte onderdelen gratis te 

vervangen of – naar onze beoordeling – het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde dat: 

 Het product niet verkeerd gebruikt is; 

 Er geen reparaties zijn ondernomen door niet-geautoriseerde personen; 

 U een aankoopbewijs kunt overleggen; 

 Het product compleet met alle originele onderdelen wordt geretourneerd. 

 Het toestel voorzien is van een CE-label 

 Het aankoopbewijs dient te worden voorgelegd 

De garantie geldt niet voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Deze 

onderdelen zijn: het aandrijfblad, de tegendrukveren van het aandrijfblad en de rubberen 

stootblokken. 

Omtrent de voorwaarden over de 2 jaar verlengde garantie, zie  http://www.dewalt.be/3/ 
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Perslucht niet-en nagelpistolen 

 
DEWALT is overtuigd van de kwaliteit van haar producten en biedt een uitstekende garantie voor 

professionele gebruikers van het product. Deze garantieverklaring is een aanvulling en doet 

geenszins afbreuk aan uw contractuele rechten als professioneel gebruiker of uw wettelijke rechten 

als een particuliere niet-professionele gebruiker. De garantie is geldig binnen de het grondgebied 

van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelszone.  

Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van defecte materialen of vakmanschap binnen 12 

maanden na de aankoopdatum garandeert DeWALT kosteloze vervanging van alle defecte 

onderdelen of – naar onze beoordeling – kosteloze vervanging van het apparaat op voorwaarde dat:  

 

 Het product niet verkeerd is gebruikt; 

 Het product heeft geleden onder normale slijtage; Aandrijfbladen, bumpers en O-ringen 

worden beschouwd als normale slijtende onderdelen en zijn uitgesloten. 

 Er niet is geprobeerd reparaties uit te voeren door ongeautoriseerde personen;  

 Een aankoopbewijs wordt getoond.  

 Het product wordt volledig geretourneerd met alle originele onderdelen. 

 Het product wordt op uw kosten samen met het aankoopbewijs aan ons regionale 

reparatiecentrum of een erkend garantiecentrum gestuurd. 

 

 

Garantieverklaring Verwarmde Jack 
 

Dit verwarmde jack DEWALT XR is een kledingartikel en wordt niet 

geclassificeerd als gereedschap krachtens de standaardgarantie van DEWALT. 

Voor dit product geldt niet de 30 Dagen Geen Risico Tevredenheidsgarantie en 

ook niet het Een Jaar Gratis Service-contract. 

Dit heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten. 

 


