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Garantieovereenkomst 

Wagner Home Finishing garantie (stand 17.08.2018) 
 
1. Garantieomvang 
Alle professionele Wagner Home Finishing verfspuitapparaten (hieronder producten genoemd) worden zorgvuldig 
gecontroleerd, getest en zijn onderworpen aan de strikte controles van de WAGNER kwaliteitsborging. De garantie bedraagt 3 
jaar, gerekend vanaf de dag van verkoop (kassabon). De garantie wordt met een jaar uitgebreid wanneer het apparaat binnen 4 
weken na aankoop op internet op https://go.wagner-group.com/3plus1 wordt geregistreerd. Registratie is alleen mogelijk als 
de gebruiker ermee instemt dat zijn daar in te voeren gegevens worden opgeslagen. 
 
2. Garantieclaims 
De garantie omvat en is beperkt tot het kosteloos verhelpen van storingen die aantoonbaar te wijten zijn aan het gebruik van 
defect materiaal of montagefouten door de garantiegever of kosteloze vervanging van de onderdelen die door de 
garantiegever zijn gebruikt. Bij gebruik of inbedrijfstelling of bij zelfstandig uitgevoerde montages of reparaties die niet 
worden vermeld in onze gebruiksaanwijzing komt de garantie te vervallen. Slijtage-onderdelen zijn eveneens uitgesloten van 
de garantie. Bij deze garantie is commercieel gebruik uitgesloten. De garantie komt te vervallen wanneer het apparaat door 
andere personen dan het servicepersoneel van WAGNER is geopend. Transportschade, onderhoudswerkzaamheden en schade 
en storingen te wijten aan gebrekkig onderhoud vallen niet onder de garantie. Het bewijs met betrekking tot de aankoop van 
het apparaat moet bij het indienen van garantieclaims worden geleverd middels overlegging van de originele aankoopbon. 
 
3. Disclaimer 
Voor zover wettelijk mogelijk sluiten we alle aansprakelijkheid uit voor alle persoonlijk letsel, materiële schade of 
gevolgschade, met name als het apparaat anders is gebruikt dan voor het doel vermeld in de gebruiksaanwijzing, 
niet volgens onze gebruiksaanwijzing in gebruik is genomen of is onderhouden of er reparaties zelfstandig door een 
niet- vakman zijn uitgevoerd. Dit geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van de garantiegever. Voor 
reparaties of onderhoud die verder gaan dan hetgeen in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven, behouden wij ons 
het recht voor uitvoering in de fabriek voor. Neem in geval van garantie of reparatie contact op met het verkooppunt. 
 
4. Aanvullende regels 
De bovenstaande garantie geldt uitsluitend voor producten die bij de erkende vakhandel zijn gekocht en in het land 
van aankoop worden gebruikt. Als uit het onderzoek blijkt dat het geen garantiegeval is, dan is de reparatie voor 
rekening van de koper. De voorgaande bepalingen vormen de volledige rechtsverhouding met ons. Verdere 
aanspraken, in het bijzonder voor schade en verliezen van welke aard dan ook, veroorzaakt door het product of het 
gebruik ervan, zijn uitgesloten, behalve in het kader van de Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid. 
Garantieclaims tegen de dealer worden niet beïnvloed. 
 
5. Toepasselijk recht en contracttaal 
Voor deze garantie geldt het Duitse recht, de contracttaal is Duits. In het geval dat de betekenis van de Duitse en een 
buitenlandse tekst van deze garantie van elkaar afwijken, heeft de betekenis van de Duitse tekst voorrang. 
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6. Privacybeleid 
Met uw beroep op de garantie gaat u akkoord met de opslag van uw persoonlijke gegevens (in het bijzonder naam, 
adres, e-mailadres, telefoonnummer) bij ons. We mogen deze gegevens verwerken en opslaan, voor zover dit nodig 
is voor de uitvoering en afwikkeling, en zolang we wettelijk verplicht zijn deze gegevens op te slaan. U hebt het recht 
op informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht op rectificatie, blokkeren of verwijderen van gegevens en 
het intrekken van uw toestemming. Stuur voor een dergelijke verklaring en bij vragen over het verzamelen, 
verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens een e-mail naar: Datenschutz.Deutschland@wagner-group.com 
of per post J. Wagner GmbH, Datenschutz, Otto-Lilienthal-Str. 18, DE-88677 Markdorf. 
 
J. Wagner GmbH 
Division Decorative Finishing 
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf 
Bondsrepubliek Duitsland 
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