
5 jaar Siemens inbouwapparaten 
garantievoorwaarden.

• De eindafnemer krijgt, naast de algemene garantie van  

2 jaar, 3 jaar extra garantie, in totaal 5 jaar, indien 4 of meer 

inbouwapparaten van Siemens in één keer voor één keuken 

aangeschaft worden.

• Deze apparaten dienen bij een Siemens leverancier in 

Nederland te worden gekocht, de naam van de leverancier 

dient op de aankoopfactuur te zijn vermeld.

• De “5 jaar Siemens inbouwapparaten garantievoorwaarden” 

zijn van toepassing op in Nederland gekochte en in gebruik 

zijnde apparaten. Service wordt als zodanig, in de 3 jaar 

extra garantie, uitsluitend in Nederland uitgevoerd.

• De volgende apparaten komen in aanmerking voor de  

“5 jaar Siemens inbouwapparaten garantie”:  

- Apparaten uit het Siemens inbouw programmaoverzicht  

-  Keukenmengkranen van Siemens, indien deze in 

aanvulling op 4 of meer inbouwapparaten zijn aangeschaft

• Klein huishoudelijke apparaten, zoals vrijstaande 

koffievolautomaten, zijn uitgesloten.

De aanspraken op grond van deze garantie gelden naast de aanspraken die u op grond van de wet 
als consument heeft ten opzichte van de partij bij wie u uw apparatuur heeft gekocht. Onderstaande 
voorwaarden doen aan deze rechten op geen enkele wijze afbreuk.
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• De eindafnemer dient de apparaten uiterlijk 3 maanden na 

aanschaf te registreren via www.thefuturemovingin.nl/garantie 

om in aanmerking te komen voor de “5 jaar Siemens  

inbouwapparaten garantie”.

• De eindafnemer ontvangt een bevestiging van de registratie  

op het adres waar de apparaten staan geïnstalleerd.

• Als de eindafnemer aanspraak wil maken op de “5 jaar 

Siemens inbouwapparaten garantie”, dient de eindafnemer 

de aankoopnota samen met de registratiebevestiging aan de 

technicus te tonen.

• De Algemene garantievoorwaarden blijven tijdens de additionele 

3 garantiejaren van kracht, de eindafnemer betaalt geen 

arbeidsloon en materiaalkosten. In het 3e tot en met 5e jaar 

worden bij een reparatiebezoek uitsluitend de op dat moment 

geldende voorrijkosten in rekening gebracht.
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