
Algemene voorwaarden 
 
Deze beperkte garantie is een aanbieding waarmee klanten recht hebben op een extra 
garantie op een specifiek onderdeel van het apparaat (motor of compressor), onder de 
hieronder vermelde voorwaarden: 

1. Om een beroep op de beperkte garantie te kunnen doen moeten de gegevens 
over de klant en het product bij Whirlpool worden geregistreerd, volgens de 
hieronder beschreven procedure.  

2. Voor het activeren van uw gratis beperkte garantie dient u te bellen (volgens 
onderstaande tabel), of te registreren via de website op 
www.whirlpool.eu/register  

3. Deze registratie moet binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum 
worden ingediend. 

4. Welk specifiek onderdeel er onder de beperkte garantie valt hangt af van het 
apparaat dat u hebt gekocht. De beperkte garantie geldt alleen voor het 
vermelde onderdeel en heeft geen betrekking op andere onderdelen van het 
product. 

5. Een eventuele reparatie / vervanging van het onderdeel mag alleen worden 
uitgevoerd door erkende en gecontracteerde Whirlpool Service agenten. Bezoek 
onze servicepagina voor instructies over het boeken van een reparatie. 

6. Arbeidsloon en reiskosten voor de vervanging / reparatie van het onderdeel 
vallen niet onder deze beperkte garantie en worden door de erkende Whirlpool 
Service Agent rechtstreeks aan de klant doorberekend. 

7. Eventuele extra onderdelen die op enig moment aan het product zijn bevestigd 
vallen niet onder deze beperkte garantie en worden door de erkende Whirlpool 
Service Agent rechtstreeks aan de klant doorberekend. 

8. De beperkte garantie is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor 
contant geld. Er zijn geen alternatieve of aanvullende aanbiedingen op deze 
beperkte garantie. 

9. De beperkte garantie beperkt zich niet  tot de wettelijke garantie van de fabrikant. 
De beperkte garantie begint na het verstrijken van de wettelijke garantie, in het 
land waar de klant is gevestigd, en het vervangt niet de wettelijke garantie in het 
land waar de klant is gevestigd. 

10. De hierboven genoemde algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de 
standaard voorwaarden van uw garantie op het Whirlpool product. Lees en 
raadpleeg deze standaard voorwaarden bij het indienen van een claim. 



11. Wanneer er persoonsgegevens worden verzameld worden deze verwerkt in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waar de klant is 
gevestigd. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens en informatie gebruiken voor 
marketingdoeleinden en het analyseren uw koopgedrag. Wij kunnen deze 
informatie gedurende een redelijke periode voor deze doeleinden bewaren, 
overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor 
Bescherming van gegevens. Tijdens het registratieproces kunt u  hiervan afzien. 

12. Deze extra beperkte garantie zal worden beheerd door de wetten van het land 
waar het product was geregistreerd. 

 

 

LAND	   TELEFOONNUMMER 
Duitsland 0800	  5890766 
Spanje 900	  494527 

Nederland 0800	  0232396 
België 0800	  10289 

Oostenrijk 800	  2227 
Portugal 800	  502583 

 


