
SERVICE EN GARANTIE VOORWAARDEN - Falmec Nederland B.V. 
 

De garantie omvat 

- Reserve-onderdelen, evenals voorrijkosten en arbeidsloon. 
 
In de garantie is NIET inbegrepen 

- Timmer - sloop of demontage werk vereist voor het verwijderen en opnieuw installeren van de te repareren 
afzuigkap. 

- Compensatie voor verlies van gebruik van de afzuigkap. 
- Montage- en arbeidskosten (dealer) voor de eerste en volgende montage. 
- Kosten van gebrekkige montage door de dealer, installateur of consument – kosten voor de dealer, 

installateur of consument. 
- Schade ontstaan door demontage van de te repareren afzuigkap aan bijvoorbeeld plafond of koof door 

minimale afwerking. 
 
Het vervangen van defecte nieuwe apparaten is alleen mogelijk als 

- De verpakking op de juiste manier geopend en onbeschadigd is. 
- Het apparaat vóór de installatie aan een optische en functionele controle onderworpen is op vertoonde 

gebreken, ondersteund door foto’s. 
- Het afgekeurde apparaat niet is gemonteerd en niet in gebruik is genomen, tenzij met toestemming van 

Falmec Nederland. 
- Het afgekeurde apparaat is teruggestuurd in de originele verpakking. 
 
Van de garantie is uitgesloten 

- Transportschade. Meldingen hiervan dienen binnen 24 uur gemeld te worden. 
- Uitwendige defecten en / of schade die geclaimd wordt na installatie. 
- Als het apparaat is aangesloten op luchtafvoerkanalen met een kleinere diameter dan voorgeschreven in 

onze installatievoorwaarden, de vereiste diameter moet over de gehele lengte van het luchtafvoerkanaal 
worden toegepast. Het verkleinen van de voorgeschreven diameter kan leiden tot verminderde prestaties 
en meer geluid. 

- Horizontale luchtafvoerkanalen in een schoorsteen, die niet zijn voorzien van een afvoerslang of aansluiting 
via een dakdoorvoer met een kleinere aansluitdiameter dan nodig is voor de motor uitblaas. 

- Als er geen condenswaterverzamelaar is geïnstalleerd als de lucht verticaal wordt afgevoerd. 
- Als het luchtafvoerkanaal op de motor aansluiting van de afzuigkap is geschroefd en de terugslagklep 

daardoor blokkeert. 
- Er een verkeerd gevelrooster is toegepast, deze dient genoeg uitblaas capaciteit te hebben afgemeten aan 

de toegepaste interne motor. 
- Als het luchtafvoerkanaal van het apparaat te klein is in verhouding tot de grootte van de kamer/keuken en 

de lengte en routing van het afvoerkanaal. 
- In het geval van technische ingrepen en structurele veranderingen aan het apparaat die niet zijn uitgevoerd 

door onze geautoriseerde klantenservice. 
- Bij oneigenlijk gebruik of anders dan vereist in de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Onderhoud van 

vetfilters, koolstoffilters of oppervlakken van het apparaat. 
- Bij onjuist gebruik (bijvoorbeeld bij het gebruik van open vuur onder de afzuigkap. 
- Bij oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld toepassing in commerciële keukens). 
- Bij het aansluiten van de afzuigkap met onderdelen van andere fabrikanten (bijvoorbeeld het bedienen van 

de afzuigkap met een externe motor van een andere leverancier / merk). 
- Voor lichtbronnen (TL-buizen, lampen, ...), aangezien dit over het algemeen in de handel verkrijgbare 

goederen zijn. 
- Voor vetfilters, omdat deze tijdens gebruik en door chemische componenten in reinigingsmiddelen na korte 

tijd van kleur kunnen veranderen. 
 
Klachtmelding 

De klacht dient per e-mail / schriftelijk te worden ingediend. Voorzien van onderstaande gegevens: 
Naam, adres en telefoonnummer van de consument, serienummer volgens typeplaatje (in het apparaat) K…..K 
nummer, orderbevestiging of factuurnummer, afvoer of recirculatie, dag van levering, levering en installatie door 
wie, en een nauwkeurige omschrijving van het defect. Bij externe schade graag bewijs ondersteund met foto’s. 



 
 

Reparaties 

De te repareren afzuigkap dient vrij toegankelijk te zijn voor de servicemonteur, zodat de afzuigkap van de muur of 
het plafond kan worden verwijderd zonder bouwkundige  onderdelen te demonteren of siliconen kit te 
verwijderen. 
In het geval dat afzuigkap niet vrij toegankelijk zijn, dienen ook de garantievoorwaarden van de keukenfabrikanten 
in acht worden genomen. 
 
Kosten 

Alleen kosten voor de beschrijving van het defect kunnen worden aangenomen die zijn gebaseerd op een 
gerechtvaardigde klacht. Bij een ongerechtvaardigde klacht wordt het bij de dealer in rekening gebracht: 
- Kosten van onvoldoende of onjuiste melding van klachten (bijvoorbeeld verkeerd apparaat type, verkeerd 

adres, onnauwkeurige informatie over defecten, ...). 
- Kosten voor het verwijderen van defecten die zijn gebaseerd op een verkeerde installatie (bijvoorbeeld 

blokkering van de terugslagklep door het vastschroeven van de afvoerslang, onjuiste afvoer slang 
doorsnede, ...). 

- Kosten voor het verhelpen van storingen als gevolg van onvoldoende of zelfs onjuist advies (bijvoorbeeld 
verkeerde dimensionering van het motorvermogen, onder de aanbevolen afstand tussen kookplaat en 
afzuigkap, ...). 

 
Afzuigkap garantie 

De garantie is 24 maanden, volgens Europees recht. (5 jaar indien een garantie-verlenging is overeengekomen a € 
49,00 incl. 21% BTW (voor jaar 3, 4 en 5) en begint bij levering aan de consument / eindklant. Op showroom 
apparaten geven wij maximaal 36 maanden of 24 maanden vanaf de verkoop indien het apparaat gedurende de 
eerste 12 maanden uit de showroom wordt verkocht. 
Houd er rekening mee dat er zonder onze voorafgaande toestemming geen montage of repartie werkzaamheden 
of wijzigingen aan de afzuigkappen mogen worden uitgevoerd, zelfs niet als de levering defect is. Als dit zonder 
toestemming van Falmec Nederland gebeurt, verwerpen we de aanname van alle kosten. 
 
Speciale instructies / aanmerkingen 
 
Geluid toepassing koolstoffilters 
 
Bij het gebruik van koolstoffilters (recirculatie) is het geluidsniveau hoger dan wanneer de afzuigkap gebruikt wordt 
met een afvoer naar buiten.  
 
Externe motoren 

Als de afzuigkap wordt gebruikt met een externe motor, moet de exacte positie van de externe motor aangegeven 
worden. De externe motor moet vrij toegankelijk zijn voor de service monteur, eventuele bestaande afwerking of 
bekleding moet door de dealer / consument worden verwijderd of gedemonteerd. 
 
Schuine afzuigkappen / afzuigkappen met randafzuiging 

Bij intensief gebruik kunnen in individuele gevallen vetdruppels optreden / ontstaan, deze tasten in geen geval de 
functie van de afzuigkap aan of zijn terug te voeren op de afzuigkap. Hier wordt een gebruiksgerichte reiniging van 
de afzuigkap en het vetfilter aanbevolen. Een condenswaterverzamelaar bij de afzuigkap kan ook helpen. In deze 
opstelling zijn reducties in de afvoerbuis een absoluut taboe. Druipend vet of vocht vallen niet onder de garantie. 
 
Plafond afzuiging / werkblad afzuiging 

Bij het installeren van plafond afzuigkappen / werkblad afzuiging (downdraft, piano, inductie afzuiging) is het 
absoluut noodzakelijk dat het bereikbaar is. Vrije toegang tot de motor en afvoerkanaal motor aansluiting is aan te 
bevelen. Anders moet het apparaat / kanalen door de dealer / consument worden vrijgemaakt. 
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