
Lamello groeffreesmachine garantievoorwaarden van  

Lamello AG, Hauptstrasse 149, 4416 Bubendorf

voor België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg

I. Algemene voorwaarden en registratie

1.1.  Lamello Belgium nv (hierna: Lamello) biedt u bij succes-

volle r egistratie van een Zeta P2, Classic X of Top 21 een 

 garantieverlenging op basis van volgende voorwaarden, u  

bent een eindklant, hetzij als natuurlijke of als rechtspersoon, 

woonachtig in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

1.2. De registratievoorwaarden zijn:

 – aankoop bij een erkend Lamello-detailhandelaar

 –  online registratie binnen 30 dagen na de datum op het 

 originele aankoopbewijs op Garantieregistratie

1.3.  Na een succesvolle registratie ontvangt u een elektronisch ser-

vicecertificaat (garantiebevestiging). Dit is alleen van  toepassing 

op het geregistreerde apparaat.

1.4.  Middels deze garantievoorwaarden verleent Lamello u 

 aanvullende rechten in aanvulling op uw contractuele en wette-

lijke garantieaanspraken. De garantiebepalingen vormen geen 

overeenkomst, beperking of andere wijziging van de contractu-

ele of wettelijke garantierechten.

1.5.  Na het toestaan van de verlengde garantie of extra diensten 

wordt de garantieperiode niet verlengd en treedt er ook geen 

nieuwe garantieperiode in. Hetzelfde geldt voor de verjarings-

termijn van het contract en het wettelijke recht op garantie.

1.6.  Het betreffende apparaat wordt uitgesloten van garantie  

als u de aankoop van het geregistreerde apparaat annuleert of 

beëindigt door het contract in te trekken, te herroepen,  

te betwisten of op te zeggen.

II. Garantievoorwaarden 36 maanden voor Lamello 

 groeffreesmachine

2.1.  De garantieperiode bedraagt 36 maanden en begint op de 

datum vermeld op uw origineel aankoopbewijs.

2.2.  In het geval van garantie garandeert Lamello u binnen de 

 garantieperiode naar goeddunken van Lamello gratis vervan-

ging van de defecte onderdelen of gratis vervanging van het 

apparaat (kostengarantie). Er kunnen geen verdere garantie-

claims worden ingediend.

2.3.  Er is sprake van een garantieclaim indien:

 –  het geleverde apparaat aantoonbaar niet vrij is van    

   materiaal- en fabricagefouten;

 –  wanneer bewezen is dat slijtageonderdelen (vooral kool-

borstels, kogellagers, afdichtingsringen en schakelaars) 

beschadigd door natuurlijke slijtage als het apparaat op de 

juiste manier wordt gebruikt.

2.4. Er is geen sprake van een garantieclaim indien:

 –   er sprake is van schade aan verbruiksartikelen en accessoires, 

en dan met name freesgereedschappen;

 –   indien tijdens aansluiten, installatie, inbedrijfstelling, bedie-

ning, gebruik en onderhoud van de apparaten is afgeweken 

van de gebruikshandleiding en andere instructies van de 

afzonderlijke apparaten;

 –    in geval van anderszins oneigenlijk gebruik, met name in 

geval van externe krachten (vooral val of impact);

 –    in het geval van apparaatdefecten, met name veroorzaakt 

door het gebruik van accessoires of reserveonderdelen die 

geen originele onderdelen zijn;

 –    apparaten die wijzigingen of toevoegingen hebben ondergaan, 

en dan met name apparaten die zijn gedemonteerd;

 –    bij continu gebruik waarbij veel slijtage ontstaat, vooral bij 

permanent industrieel gebruik, bij langdurige bovengemiddel-

de belasting van het apparaat of gebruik van bot freesge-

reedschap.

2.5. Toepassingsgebied en uitoefening van de garantieclaim

  Garantieclaims moeten onmiddellijk na ontdekking van he 

defect en binnen de garantieperiode schriftelijk bij Lamello 

worden ingediend. Hiervoor moet het betreffende gereedschap 

met het originele aankoopbewijs, inclusief de aankoopdatum 

en de productnaam, in zijn volledigheid aan de verkoper of een 

van de klantenservicecentra die worden vermeld op Garantiere-

gistratie worden overhandigd of verzonden.

III. Slotbepalingen

3. Bescherming persoonsgegevens

  De persoonsgegevens die we hebben ontvangen middels uw 

registratie van het apparaat voor de volledige garantie, worden 

uitsluitend opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering 

van de bijbehorende services.

  Overdracht van de gegevens aan externe partijen vindt alleen 

plaats als dit noodzakelijk is voor het verlenen van de service 

(bijvoorbeeld aan geautoriseerde reparatiebedrijven).

3.1.  De Belgische wetgeving is van toepassing met uitzondering  

van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 

betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

3.2.  De exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die 

voortvloeien uit de garantie, is de locatie waar Lamello NV  

zich bevindt.

3.3.  Mocht een bepaling van deze garantie in zijn geheel of 

gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, of 

indien er sprake is van een lacune in deze garantie, dan heeft 

dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen 

van deze overeenkomst. In plaats van de niet-effectieve of 

niet-afdwingbare bepaling, wordt een geldige of afdwingbare 

bepaling, welke het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare 

bepaling het dichtst benadert, geacht te zijn overeengekomen. 

In geval van een lacune wordt de bepaling die overeenkomt met 

hetgeen is overeengekomen onder het doel van deze garantie 

als overeengekomen beschouwd. 
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