
GARANTIECERTIFICAAT 
(afgegeven met betrekking tot een willekeurig product van het merk Effegibi dat 
binnen het grondgebied van de Europese Unie wordt verkocht en geïnstalleerd). 
 
Effegibi S.r.l., gevestigd aan de Via Gallo nr. 769, 47522 Borello di Cesena (FC), Italië, 
hierna “Effegibi”, heeft altijd groot belang gehecht aan de vertrouwensrelatie met de 
kopers van haar producten, die naast de rechten op grond van de wettelijke garantie 
die in de wetgeving van het eigen land is neergelegd - en die onverminderd gelden - 
tevens beroep kunnen doen op rechten uit hoofde van de “Fabrieksgarantie” in dit 
garantiecertificaat, hierna “Certificaat”, dat Effegibi aan hen afgeeft. 
 
1. Fabrieksgarantie 
1.1 Effegibi garandeert dat het product van het merk “Effegibi”, hierna “Product”, 
waarbij dit Certificaat wordt gevoegd:  
a) overeenstemt met de in de bijgevoegde documenten beschreven 

eigenschappen; 
b) geen materiaal- en fabrieksfouten heeft. 
1.2 De Fabrieksgarantie is de enige garantie die Effegibi voor het Product afgeeft. 
Effegibi kan door geen enkele andere verklaring of vertegenwoordiging van derden 
worden gebonden. 
 
2. Toepassingsgebied van de Fabrieksgarantie 
2.1 De Fabrieksgarantie is uitsluitend van toepassing indien het Product voor 
huishoudelijk of beroepsmatig gebruik rechtstreeks bij Effegibi of bij een erkende 
Effegibi-dealer is aangeschaft door een natuurlijke of rechtspersoon, hierna “Koper”.  
2.2 De Fabrieksgarantie wordt door Effegibi uitsluitend aan de Koper verleend en 
kan niet worden verkocht of overgedragen aan derden. 
2.3 De Fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor Producten die zijn geïnstalleerd in 
landen waarin Effegibi een erkende dealer of technische-assistentiedienst heeft. De 
bijgewerkte lijst van erkende dealers en technische-assistentiediensten van Effegibi is 
te vinden op de site www.effegibi.it . 
  
3. Uitsluiting en niet-toepasbaarheid van de Fabrieksgarantie 
3.1 Van de Fabrieksgarantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten: 
a) verwijderbare onderdelen van het Product zoals deurknoppen, handgrepen, 

lampen, spiegels, externe leidingen, accessoires enz.;  
b) verbruiksmaterialen en onderdelen van het Product die door gebruik aan slijtage 

onderhevig zijn, zoals filters, dichtingen, boilers voor stoomgeneratoren, 
elektrokleppen, weerstanden, leidingen enz.; 

c) tweedehands Producten; 
d) Producten waarvan Effegibi heeft vastgesteld dat zij om willekeurige reden zijn 

gewijzigd of waarvan het serienummer is verwijderd, onleesbaar is geworden of 
anderszins is gewijzigd; 

e) Producten die zijn geassembleerd, geïnstalleerd, aangesloten op 
voedingsinstallaties, in bedrijf zijn gesteld of gerepareerd door niet-gekwalificeerd 
personeel, ook indien deze handelingen zijn verricht met originele 
vervangingsonderdelen. 

3.2 De Fabrieksgarantie is niet van toepassing indien het defect van het Product niet 
rechtstreeks kan worden toegerekend aan Effegibi, en met name indien het defect is 
veroorzaakt door: 
a) schade die is opgelopen tijdens het transport (krassen, deuken, storingen enz.); 
b) onjuist of niet conform de instructies van Effegibi uitgevoerde assemblage, 

installatie, aansluiting op de voedingsinstallaties of inbedrijfstelling van het 
Product; 
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c) spanningsschommelingen op de plaats waar het Product is geïnstalleerd, of 
andere oorzaken die voortkomen uit het feit dat het Product in een ongeschikte 
ruimte is geplaatst; 

d) onjuist gebruik ofwel gebruik niet conform de instructies van Effegibi of voor 
andere doeleinden dan het normale gebruik van het Product; 

e) normale slijtage van het Product als gevolg van gebruik of niet-gebruik; 
f) problemen van het oppervlak van het Product als gevolg van vuil, kalkaanslag, 

krassen of schuren die tijdens het gebruik van het Product zijn opgelopen of te 
wijten zijn aan rechtstreekse blootstelling aan weersinvloeden, of doordat 
ongeschikte en/of schurende reinigingsmiddelen zijn gebruikt; 

g) geen of ontoereikend onderhoud, of onderhoud dat niet in overeenstemming met 
de instructies van Effegibi en/of de gezien de aard van het Product vereiste 
zorgvuldigheid is uitgevoerd; 

h) andere niet aan Effegibi toerekenbare oorzaken, zoals door de Koper 
uitgevoerde reparaties of wijzigingen, manipulaties, stoten, vandalisme, misbruik, 
ongevallen of force majeure. 

 
4. Activering en geldigheid van de Fabrieksgarantie 
4.1 Om beroep op de Fabrieksgarantie te kunnen doen dient de Koper haar binnen 
15 (vijftien) dagen na de aankoopdatum van het Product activeren door het hierbij 
gevoegde formulier in te vullen en via e-mail op te sturen naar service@effegibi.it, of 
door het product te registreren op de site www.effegibi.it/assistenza waarbij de eigen 
naam, het adres van de installatieplaats van het Product, het serienummer van het 
Product en de aankoopdatum worden opgestuurd naar  
4.2 De Fabrieksgarantie blijft tot 2 (twee) jaar na de activeringsdatum geldig. 

 
5. Onder garantie uitgevoerde assistentie 
5.1 Om beroep op de Fabrieksgarantie te kunnen doen dient de Koper eventuele 
niet-conformiteiten of defecten van het Product te melden bij Effegibi of bij de 
dichtstbijzijnde erkende technische-assistentiedienst van Effegibi, die te vinden is op 
de site www.effegibi.it. 
5.2 De assistentie onder garantie wordt slechts verleend indien Effegibi of een van 
haar erkende assistentiediensten heeft vastgesteld dat de niet-conformiteit of defecten 
van het Product door de Fabrieksgarantie worden gedekt. 
5.3 Indien Effegibi vaststelt dat de door de Klant aangegeven niet-conformiteit of 
defecten door de Fabrieksgarantie worden gedekt, zal zij zelf of via de dichtstbijzijnde 
assistentiedienst op de wijze die zij het meest geschikt acht uitsluitend de conformiteit 
van het Product herstellen en de defecten daarvan verhelpen zonder kosten voor de 
Koper. 
5.4 Indien het Product op een niet goed toegankelijke plaats of in combinatie met 
zeldzame of kostbare materialen is geïnstalleerd, zullen uitsluitend de kosten die 
Effegibi eventueel voor de verwijdering, het transport en de terugplaatsing van het 
Product op de plaats van installatie maakt voor rekening van de Koper komen. 

 
6. Aansprakelijkheid voor schade 
Effegibi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die rechtstreeks of 
indirect aan personen, zaken of dieren kan worden berokkend doordat de 
voorschriften in de speciale handleiding of in de brochures of catalogi, en met name 
de waarschuwingen betreffende de assemblage, installatie, het gebruik en onderhoud 
van het Product, niet zijn nageleefd en/of doordat het Product niet in 
overeenstemming met de gezien de aard daarvan vereiste zorgvuldigheid is gebruikt. 

 
7. Toepasselijk recht - Rechterlijke bevoegdheid  
Op de Fabrieksgarantie is de Italiaanse wet van toepassing, en voor elk geschil met 
betrekking daartoe is de Rechtbank van Forlì exclusief bevoegd. 

mailto:service@effegibi.it
http://www.effegibi.it/assistenza
http://www.effegibi.it/


 


