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Garantievoorwaarden voor Leitz/Esselte Producten van Esselte BV

10-jarige garantie

De volgende voorwaarden, die de vereisten en de reikwijdte van de door ons geboden garantie omvatten, laten

uw wettelijke rechten onverlet, met name ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de verkoper om op grond van de koopovereenkomst met de 

eindgebruiker garantie te verstrekken. Deze garantievoorwaarden gelden voor alle wereldwijd verkrijgbare producten van Esselte BV, 

die in bijgevoegde lijst staan vermeld.

1. Termijn van de garantie en aanvang van de garantietermijn 

De garantie geldt vanaf de koopdatum en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

Voordelen die wij op basis van deze garantieovereenkomst bieden brengen geen verlenging van de garantietermijn tot stand. 

2. Inhoud en reikwijdte van de garantie 

Productgebreken die kunnen worden teruggevoerd op materiële of productiefouten worden door Esselte BV verholpen

ofwel door middel van reparatie of door een vervangend product te leveren, waarbij de keuze tussen beide mogelijkheden aan Esselte BV is. 

Bij een vervangend product gaat de eigendom van het vervangen product over op Esselte BV.

Er kan op grond van deze garantie geen aanspraak worden gemaakt op een verderstrekkende compensatie door Esselte BV.

3. Vereisten en gebruik van de garantie 

Klachten over productdefecten dienen meteen na ontdekking en binnen de garantietermijn  te worden gemeld aan de verkoper

van wie het product is gekocht. Ook kunnen vorderingen op basis van deze garantie worden ingediend bij Esselte BV via 

de volgende contactgegevens:

Esselte BV

Klantendienst

Vijzelmolenlaan 6

3447 GX Woerden

Tel. 0348 - 415 084

E-mail:  infonl@esselte.com
www.leitz.com

Esselte BV behoudt zich het recht voor om te vragen om een aankoopbewijs.

4. Beperkte garantie

De ponsstaafjes van perforator 5182 vallen niet onder de tienjarige garantie.

De garantie geldt niet in het geval van defecten die in verband kunnen worden gebracht met:

a) onjuiste installatie dan wel het niet opvolgen van geldige veiligheidsvoorschriften of de meegeleverde gebruikershandleiding 

b) onreglementair gebruik of onjuist gebruik of onjuiste hantering van het product, d.w.z. het gebruik van nietjes van andere 

leveranciers dan Leitz/Rapid of het gebruik van een verkeerd type nietjes voor nietmachines/niettangen

het ponsen van bijv. clips/folies enz. met de perforatoren

c) uitwendige oorzaken, bijv. vervoersschade, waarvoor wij geen garantie bieden

d) uitvoeren van reparaties of wijzigingen van een product die niet door Esselte BV zelf zijn doorgevoerd of door een erkende

klantenservice;

e) Het niet opvolgen van de instructies in verband met het verzorgen en reinigen, bijv. het niet of onvoldoende invetten/smeren van 

de ponsstempels van de perforatoren 

http://www.leitz.com/


Bijlage bij de garantievoorwaarden van Esselte BV

Voor de volgende producten van Leitz geldt een garantietermijn van tien jaar: 

Perforatoren

Artikelnr.  5005, 5006, 5008, 5012, 5022, 5038, 5060, 5095, 5114, 5115, 5132, 5138, 5180, 5182 

Nietmachines 

Artikelnr.  5502, 5504, 5505, 5522, 5523, 5528, 5551, 5552, 5553, 5560, 5561, 5562

Niettangen

Artikelnr.  5531, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5556, 5557, 5558, 5564

Scharen

Artikelnr.  5319, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420


