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BEDANKT VOOR UW KEUZE VOOR KITCHENAID.

Passie voor voeding is veel meer dan het bereiden van uw lievelingsgerecht. Het is het genieten van 
uw keuken en het kunnen vertrouwen op de beste inbouwapparaten. Wij danken u hartelijk dat u voor 
KitchenAid heeft gekozen en wensen u veel plezier met de KitchenAid apparaten en de premium 
naverkoopdiensten.

KITCHENAID CONSUMENTENSERVICE.

Het KitchenAid Call center team is bereikbaar van maandag tot vrijdag. U kunt gratis bellen vanaf 9 uur
tot 18 uur.  Wij beantwoorden uw vragen, geven advies hoe u de beste resultaten haalt met uw apparaten en 
vertellen u graag meer over andere KitchenAid apparaten. 

Indien nodig kan u een afspraak maken voor het bezoek van één van onze gespecialiseerde service 
techniekers. Om de KitchenAid Consumentenservice te kontakteren, belt u het gratis nummer 
00800-3810-4026.

REGISTREER NU UW KITCHENAID APPARATEN.

Uw registratie zal ons toelaten om sneller en efficiënter met u te communiceren wanneer u ons kontakteert. 
Daarom vragen wij u om binnen de 30 dagen na aankoop, uw appraten te registreren. 

U geniet hierdoor van extra voordelen:

∙ Als u 3 of meer KitchenAid grote huishoudapparaten koopt (niet geldig op de kleine huishoudtoestellen
 zoals de blender en de keukenrobot), zal uw registratie automatisch uw 5 jaar gratis garantie activeren.

∙ U ontvangt in de toekomst informatie betreffende kookevents, heerlijke recepten of ander interessant
 culinair nieuws.

HOE REGISTREREN:

U kan registreren op twee éénvoudige manieren:

1) Bezoek de website www.kitchenaid.be (België) of www.kitchenaid.nl (Nederland)
en vul het registratieformulier in.

2) Bel naar de KitchenAid Consumentenservicelijn op het gratis nummer 00800-3810-4026.

Om te registreren heeft u de productcode en het serienummer nodig.
U vindt deze op de achterzijde van deze folder of op de barcode in het apparaat.



BIJ AANKOOP VAN 1 OF 2 KITCHENAID GROTE
HUISHOUDAPPARATEN GENIET U VAN 2 JAAR FABRIEKSGARANTIE.

Ieder KitchenAid apparaat garandeert u een uitstekende hulp bij al uw kookervaringen.

Daarom geniet u ook van 2 jaar fabrieksgarantie op alle grote huishoudapparaten.

Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in uw gebruiksaanwijziging.

BIJ AANKOOP VAN 3 OF MEER KITCHENAID GROTE
HUISHOUDAPPARATEN GENIET U VAN 5 JAAR GARANTIE.

KitchenAid biedt u een unieke service. Bij aankoop van 3 of meer KitchenAid grote huishoudapparaten
geniet u van 5 jaar garantie.

In het derde, vierde en vijfde jaar zal enkel het geldende voorrijtarief in rekening gebracht worden.

Kontakteer de KitchenAid Consumentenservice op het gratis nummer 00800-3810-4026 
of registreer uw producten op de KitchenAid website.

Na uw registratie ontvangt u van KitchenAid een schriftelijke bevestiging.

WWW.KITCHENAID.NL



3 JAAR GARANTIE NA AFLOOP VAN DE 
FABRIEKSGARANTIE VAN 24 MAANDEN.

GEACHTE CLIËNT(E),

We willen u op de hoogte stellen van de voorwaarden van 
het 5 jaar garantieprogramma.
Indien u vragen over de garantie heeft, verzoeken we u 
vriendelijk contact op te nemen met onze
Consumentenservice: 00800-3810-4026.

GARANTIEVOORWAARDEN VOOR
5 JAAR GARANTIE.
Whirlpool Benelux n.v., als importeur van KitchenAid 
apparatuur, verleent u de garantie.

DE VOLGENDE GARANTIEVOORWAARDEN 
ZIJN VAN TOEPASSING:
Na afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden heeft 
u de daarop volgende 3 jaar het recht een functioneel 
onderdeel dat gebreken vertoont, kosteloos door een 
nieuw onderdeel te laten vervangen. 
Een functioneel onderdeel is elk onderdeel dat essentieel 
is voor de correcte werking van het apparaat. 
U betaalt uitsluitend een forfaitaire vergoeding voor de 
verplaatsing van de hersteller.
De service wordt verleend door geschoolde technici van 
KitchenAid of door geautoriseerde verdelers
of service-partners van KitchenAid Hierbij worden 
originele onderdelen gebruikt.
Voor technisch advies of om een reparatie-afspraak te 
maken, kunt u onze verdeler of de consumentenservice 
bellen: 00800-3810-4026.
Bewaar het contract goed en laat het bij een reparatie 
samen met de aankoopbon aan de technicus van de 
servicedienst zien.

DE VOLGENDE SERVICEDIENSTEN BEHOREN 
NIET TOT DEZE OVEREENKOMST:
Indien het uitvallen van het apparaat veroorzaakt werd:

∙ Doordat het apparaat voor andere doeleinden gebruikt
 werd dan normaal huishoudelijk gebruik.

∙ Doordat sprake is van een opzettelijke beschadiging
 of een beschadiging door nalatigheid van de gebruiker;

∙ Door een toevallige beschadiging door externe
 voorwerpen;

∙ Doordat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
 niet in acht is genomen.

Er worden geen kosten vergoed:

∙ Voor aan slijtage onderhevige onderdelen, inclusief
 batterijen en lampen;

∙ Voor niet-functionele en esthetische onderdelen,
 die geen invloed op het normale gebruik
 van het apparaat hebben (inclusief eventuele krassen);

∙ Voor schades die zijn veroorzaakt door een verhoogd
 kalkgehalte in het water;

∙ Bij derving door uitval van het apparaat of een
 gevolgschade die direct of indirect door
 het apparaat is veroorzaakt;

∙ Indien door de technicus geen defect werd aangetroffen;

∙ Voor reparaties die niet door de servicedienst van de
 fabrikant of een geautoriseerde servicepartner
 zijn uitgevoerd of waarbij onderdelen van vreemde
 herkomst zijn gebruikt;

∙ Voor reparaties die door een foutieve of onwettige
 installatie zijn veroorzaakt.

GELDIGHEID VAN DE GARANTIE.
De garantie geldt in de eerste plaats in het land waar 
het apparaat is gekocht. De garantie geldt echter ook in 
alle EU- landen en in Zwitserland, vooropgesteld dat 
het apparaat aan de technische voorwaarden van het 
betreffende land voldoet.

∙ De garantie is strikt persoonlijk, tenzij wij de volledige
 contractuele bescheiden van de contract partner die
 de garantie overdraagt, ontvangen.

∙ In geval van bedrog komt de garantie te vervallen.

∙ De garantievoorwaarden vallen onder het recht van het
 land van aankoop.

∙ Indien het apparaat technisch of economisch niet
 meer repareerbaar is gedurende de contractperiode,
 biedt KitchenAid u een nieuw apparaat aan tegen een
 gereduceerde prijs (afschrijfregeling).

Bij verhuizing dient u de contractuele bescheiden naar 
onze Consumentenservice in het land van bestemming te 
sturen, om deze te laten aanpassen. Uw wettelijke rechten 
worden door deze garantievoorwaarden niet beperkt.

BIJ VRAGEN KUNT U ZICH TOT ONZE 
CONSUMENTENSERVICE WENDEN:
00800-3810-4026.
U heeft het recht u binnen 14 dagen na ondertekening van 
het contract te bedenken.
U dient dit schriftelijk kenbaar te maken. Het reeds 
betaalde bedrag wordt dan terugbetaald.


