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Garantiekaart, bewaren

Nefit en Bosch zijn merknamen van Bosch Thermotechniek B.V., hierna te noemen Nefit-
Bosch.
Nefit-Bosch garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, de toegezegde 
eigenschappen, alsmede de goede werking van haar producten tegenover de door Nefit-
Bosch erkende installateur, hierna te noemen installateur. Bij storingen, voor service en 
voor garantieafhandeling is de installateur uw eerste aanspreekpunt.

Garantievoorwaarden
• De registratiekaart moet volledig ingevuld en ondertekend binnen 4 weken na 

plaatsingsdatum aan Bosch Thermotechniek B.V. worden gestuurd. 
• Indien wordt deelgenomen aan het Nefit-Bosch Partner Programma, moet het product 

online worden geregistreerd via www.partner.nefit-bosch.nl.
• Het product:

– moet zijn geïnstalleerd door een installateur;
– moet zich nog in geïnstalleerde toestand bevinden;
– mag uitsluitend zijn gebruikt in overeenstemming met de voorschriften, als beschreven 

in de bijgeleverde documentatie;
– moet volgens genoemde frequentie in de installatie-instructie een deugdelijke 

inspectie- en/of onderhoudsbeurt hebben ondergaan, door een installateur;
– moet zijn voorzien van de originele en goed leesbare typeplaat.

• Reparaties mogen uitsluitend zijn uitgevoerd door een installateur.
• De garantie heeft alleen betrekking op de tijdens de garantieperiode aangetoonde 

materiaal- en/of fabricagefouten.
• Het defect mag geen gevolg zijn van en ook niet ontstaan zijn door:

– eigen schuld of nalatigheid door de gebruiker of installateur;
– schadelijke invloeden van buitenaf;
– toevoeging aan of behandeling van het cv-water.

• In geval van voornoemde gebreken is Nefit-Bosch uitsluitend gehouden tot een kosteloze 
levering van onderdelen via de installateur, tenzij anders vermeld. Niet voor vergoeding 
in aanmerking komen onder meer arbeidsloon- en voorrijkosten, tenzij in een concreet 
geval anders mocht worden overeengekomen.

• Defecte onderdelen, welke door de installateur aan Nefit-Bosch worden gestuurd, 
worden automatisch eigendom van Nefit-Bosch. Dit geldt ook voor onderdelen die niet 
voor garantie in aanmerking komen, tenzij duidelijk schriftelijk is verzocht om deze 
onderdelen terug te sturen aan de installateur. Door het verkrijgen van het eigendom van 
deze onderdelen is Nefit-Bosch gerechtigd deze te vernietigen.

• In voorkomende gevallen dient Nefit-Bosch de gelegenheid te krijgen te controleren of de
garantieaanspraak terecht is, zo nodig ter plaatse.

Privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens vinden wij 
buitengewoon belangrijk. De volgende gegevens worden verwerkt:

– serienummer van het product- postcode en huisnummer van de installatie
– installatiedatum
– postcode, huisnummer en bedrijfsnaam installateur
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Registratie

* U kunt hier ook de meegeleverde serienummersticker plakken.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als hiervoor een 
wettelijke rechtsgrond bestaat. In dit geval is er sprake van een gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsdoeleinden van deze gegevens zijn: garantie bepaling, historie, 
terugroepactie en servicedoeleinden van de installatie. Wij bewaren deze gegevens voor 
een periode van 15 jaar.
Meer informatie over privacy vindt u op onze website www.nefit-bosch.nl/privacy-
statement .

Garantietermijnen
Alle garantietermijnen gaan in op het moment van plaatsing.
• Warmtewisselaar

– Nefit TopLine II, TrendLine II en 9000i: 15 jaar, de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon.
– Nefit ProLine NxT, ProLine Eco en BaseLine II: 10 jaar.

• Nefit-zonneboilersystemen
Voor Nefit zonneboilers, alsmede toebehoren, geldt een garantietermijn van 2 jaar; voor 
de zonnecollectoren geldt een garantietermijn van 5 jaar.

• Nefit-geisers
Voor de polyamide waterhuizen in Nefit-geisers, geldt een garantietermijn van 5 jaar.

• Overige Nefit-Bosch producten en -onderdelen
Voor alle overige Nefit-Bosch producten en -onderdelen geldt een garantietermijn van 
2 jaar.

Overige bepalingen
De aansprakelijkheid van Nefit-Bosch is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in 
deze garantiekaart omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot 
schadevergoeding van de gebruiker jegens Nefit-Bosch, behoudens dwingendrechtelijke 
bepalingen inzake productaansprakelijkheid, is dan ook uitgesloten. Indien Nefit-Bosch 
aansprakelijk is wegens een tekortkoming in de nakoming van de onderhavige 
garantiebepalingen, zal de schade die de gebruiker kan vorderen, beperkt zijn tot directe 
schade als gevolg van die tekortkoming, met uitsluiting van enige bedrijfs, gevolg- of 
indirecte schade, met een maximum van de oorspronkelijke koopprijs van het Nefit-
product, dan wel tot de oorspronkelijke prijs van de verrichte diensten, dan wel tot het 
bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Nefit-Bosch wordt gedekt en in het 
desbetreffende geval ook wordt uitbetaald. De rechten verstrekt krachtens dit 
garantiebewijs zijn niet overdraagbaar aan een derde.
Nefit-Bosch wijst de gebruiker erop dat de rechten die worden toegekend krachtens dit 
garantiebewijs hem toekomen onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de 
gebruiker toekent, ook jegens de verkoper (anders dan Nefit-Bosch). Bosch 
Thermotechniek B.V. is gevestigd te (7418 BG) Deventer, Zweedsestraat 1. 
Op de onderhavige garantiebepalingen zijn de Algemene verkoop-, leverings- en 
dienstverleningsvoorwaarden van toepassing, zoals door Nefit-Bosch gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Nederland onder nr. 38021061. Op diens 
eerste verzoek wordt aan de wederpartij (afnemer) kosteloos een exemplaar verstrekt; het 
document is bovendien beschikbaar op de Nefit-internetsite, www.nefit-bosch.nl.

Voor de installateur: registreer bij voorkeur online via www.partner.nefit-bosch.nl

Gebruiker

Installateur 

Handtekening Installateur

Plaatsingsdatum - - 2 0

Serienummer 1* Producttype: _________________________________________________

Serienummer 2* Producttype: _________________________________________________

Serienummer 3* Producttype: _________________________________________________

Serienummer 4* Producttype: _________________________________________________

Postcode Huisnummer Consument heeft toestemming verleend voor het 
gebruik van postcode en huisnummer.

Bedrijfsnaam

Postcode Huisnummer


