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Mastervolt Garantie 
Voorwaarden en Bepalingen voor Eindgebruikers  

 

 

 

Algemeen 

1. Mastervolt Garantie is een fabrieksgarantie op 

vrijwillige basis verleend door Mastervolt BV, 

gevestigd aan de Snijdersbergweg 93 te (1105 AN) 

Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder KvK-nummer 33230020, hierna te 

noemen “Mastervolt”, en is van toepassing op 

producten die door Mastervolt geproduceerd zijn. De 

garantie zoals omschreven in deze 

garantievoorwaarden laat onverlet de rechten die u 

toekomen op basis van  het Europese 

consumentenrecht. 

 

2. Mastervolt kan niet instaan voor verkopersgaranties 

en/of overige toezeggingen die zijn verleend resp. 

zijn gedaan door de wederverkoper bij wie u het 

product gekocht heeft. 

 

3. Eventuele afwijkingen op deze garantievoorwaarden 

zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

of via  e-mail tussen u en Mastervolt zijn 

overeengekomen. 

 

 

Dekking 

4. Mastervolt garandeert dat haar producten vrij zijn 

van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik 

overeenkomstig met de gebruikershandleidingen, 

installatie instructies, technische specificaties en 

andere toepasselijke richtlijnen voor het product, 

voor een periode van twee (2) jaar. 

 

5. De factuur is het garantiebewijs, tenzij bij de levering 

van het product een garantiecertificaat is verstrekt. 

In dat laatste geval is het garantiecertificaat het 

garantiebewijs. 

 

6. De Garantie vangt aan op de aankoopdatum. Staat 

op de factuur geen aankoopdatum, dan dient de 

factuurdatum als aankoopdatum te worden 

aangemerkt. 

 

7. Aanvullende bepalingen zijn van kracht op batterijen:  

a. De garantie op 12 Volt GEL, 12 Volt AGM en 

6 Volt AGM batterijen is beperkt tot een periode 

van 2 jaar na aanschaf en met een maximum van 

100 laadcycli. 

b. De garantie op 2 Volt GEL batterijen wordt 

aangevuld met 5 jaar pro-rata dekking van het 

originele aankoopbedrag, zodat: 

• In jaar 1 na aanschaf 100% is gedekt, 

• In jaar 2 na aanschaf 100% is gedekt, 

• In jaar 3 na aanschaf 90% is gedekt, 

• In jaar 4 na aanschaf 70% is gedekt, 

• In jaar 5 na aanschaf 50% is gedekt, 

• In jaar 6 na aanschaf 30% is gedekt, 

• In jaar 7 na aanschaf 10% is gedekt. 

c. Batterijbanken met een capaciteit groter dan 270 

Ampère-uur moeten zijn voorzien van een 

deugdelijke batterijmonitor met logfunctie. 

 

 

Uitgesloten van de Garantie 

8. Deze Garantie is niet van toepassing op producten 

die niet van het merk “Mastervolt” zijn en die 

derhalve niet door Mastervolt zijn ontwikkeld, zelfs 

als deze artikelen door Mastervolt of door haar 

wederverkoper worden (mee)geleverd of samen 

worden verkocht met een Mastervolt product. Voor 

een beroep op een eventuele fabrieksgarantie die op 

producten wordt verleend die niet van het merk 

“Mastervolt” zijn, dient u contact op te nemen met 

de fabrikant van dat betreffende product. 

 

9. De garantie is niet van toepassing op: 

a. verbruiksonderdelen die onderhevig zijn aan 

slijtage, tenzij het defect optrad als gevolg van 

een materiaal- of productiefout; 

b. cosmetische schade, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic 

delen tenzij deze zijn veroorzaakt door een 

materiaal- of productiefout. 

 

10. De garantie van Mastervolt beperkt zich tot het 

defecte product. Bijkomende kosten zoals de 

volgende worden niet door Mastervolt vergoed: 

a. Kosten voor het de- en herinstalleren van het 

defecte, gerepareerde of vervangende product; 

b. Kosten voor transport van en naar het 

dichtstbijzijnde Mastervolt service punt; 

c. Kosten voor overige arbeid, reizen of 

accommodatie van technici wanneer reparaties 

op locatie van de klant moeten worden 

uitgevoerd. 
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Voordat de kosten genoemd in dit artikel gemaakt 

worden, zal Mastervolt of de wederverkoper u een 

indicatie geven van de hoogte van deze kosten. 

Zolang u niet akkoord gaat met deze kosten, kan 

Mastervolt of de wederverkoper niet verplicht 

worden om service werkzaamheden uit te voeren. 

 

11. Mastervolt netgekoppelde solar producten van het 

merk “Soladin” en bijbehorende accessoires voor 

installatie en monitoring worden gedekt door de 

specifiek hiervoor geldende garantievoorwaarden en -

bepalingen. Deze kan u opvragen bij Mastervolt BV. 

 

 

Afwijzen van garantie 

12. Mastervolt zal elke vorm van aanspraak op garantie 

afwijzen indien: 

a. het defect is veroorzaakt door een externe 

oorzaak, met inbegrip van maar niet beperkt tot:  

ongevallen, onzorgvuldig transport, toepassing of 

gebruik buiten specificaties, misbruik, 

diepontlading, vloeistoffen, brand, blikseminslag, 

aardbeving, vervuiling, corrosie of vernieling; 

b. het product onjuist is geïnstalleerd, gebruikt 

en/of onjuist is onderhouden; 

c. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd; 

d. het product niet is gebruikt in overeenstemming 

met de gebruiksinstructies, de technische 

specificaties  de handleiding en/of de wettelijke 

installatierichtlijnen die van toepassing zijn op 

het product; 

e. het product is gerepareerd, aangepast of 

gemodificeerd door u of door een derde die 

hiervoor niet door Mastervolt is geautoriseerd; 

f. het serienummer op het product onleesbaar is 

gemaakt, verwijderd of veranderd; 

g. niet (meer) te achterhalen is of het product een 

product van het merk “Mastervolt” is; 

h. gebreken het gevolg zijn van onderdelen en/of 

producten die niet van het merk “Mastervolt” 

zijn; 

i. het defect niet binnen een termijn van 60 dagen 

nadat het redelijkerwijs opgemerkt had kunnen 

worden, aan Mastervolt of een van haar 

geautoriseerde servicepunten is gemeld. 

 

 

Dienstverlening bij garantie aanvraag 

13. Indien u correct een garantieclaim bij Mastervolt 

indient en de garantieclaim wordt door Mastervolt 

geaccepteerd, dan zal Mastervolt als volgt handelen, 

naar eigen goeddunken: 

a. Het Mastervolt product repareren met nieuwe 

onderdelen of gebruikte onderdelen die in 

prestaties en betrouwbaarheid als nieuw zijn; of 

 

b. Het Mastervolt product vervangen door een 

nieuw of gebruikt product dat in prestaties en 

betrouwbaarheid als nieuw is, en dat functioneel 

gelijkwaardig is aan het defecte product. 

 

14. Indien het product wordt vervangen, dan wordt het 

vervangende product op het moment van levering 

uw eigendom en wordt het defecte product 

eigendom van Mastervolt. Onderdelen van het 

product die vervangen zijn, worden eigendom van 

Mastervolt. 

 

15. Voor een vervangend of gerepareerd product geldt 

de resterende garantie van het oorspronkelijke 

product of negentig (90) dagen vanaf de datum van 

reparatie of vervanging (als dit een langere dekking 

biedt). 

 

16. De service i.v.m. de garantie zoals omschreven in 

deze garantievoorwaarden kan door Mastervolt 

beperkt worden als u een garantieclaim indient 

vanuit een land waar geen geautoriseerd Mastervolt 

servicepunt aanwezig is. Indien er geen Mastervolt 

servicepunt beschikbaar is, zal Mastervolt u op de 

hoogte stellen van eventuele bijkomende kosten 

alvorens service te verlenen. 

 

 

Garantieservice verkrijgen 

17. Raadpleeg de volgende (online) informatiebronnen 

voordat u een garantieclaim indient bij Mastervolt: 

a. De foutzoektabel in de handleiding die 

meegeleverd is bij het product; 

b. Technische Ondersteuning (website). 

 

18. Mastervolt kan uitsluitend garantieservice verlenen 

via de wederverkoper bij wie u het product gekocht 

heeft, mits dit een officiële Mastervolt dealer is, of 

via een van de door Mastervolt geautoriseerde 

service punten. De dealers en service punten van 

Mastervolt staan op de Mastervolt Dealer Locator 

(website) vermeld. 

 

19. Voordat u garantieservice ontvangt, kan het 

Mastervolt service punt kan van u verlangen om: 

a. een bewijs van aankoop of inbedrijfstelling te 

overhandigen; 

b. vragen te beantwoorden die bedoeld zijn om een 

diagnose van mogelijke problemen te stellen; 

c. instructies uit te voeren om eventuele tests 

mogelijk te maken; 

d. procedures na te leven die noodzakelijk zijn voor 

de bedrijfsvoering van het servicepunt. 
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20. Indien een bewijs van aankoop of inbedrijfstelling 

niet kan worden overhandigd, zal Mastervolt 

verwijzen naar de laatste bij Mastervolt bekende 

verzenddatum of de productiedatum van het 

product. 

 

21. U dient bij een beroep op de Garantie duidelijk aan 

te geven wat het gebrek is dat verholpen dient te 

worden. 

 

22. Het feit dat over wordt gegaan op het onderzoeken 

van de garantieclaim, betekent niet dat uw 

garantieclaim wordt geaccepteerd. 

 

 

Beperking van aansprakelijkheid 

23. Behalve de consumentenrechten waarop u 

aanspraak kunt maken zoals beschreven onder punt 

1, zijn alle garanties, voorwaarden en andere 

bepalingen die niet zijn beschreven in dit document 

uitgesloten van de Mastervolt Garantie. 

 

24. Onder voorbehoud van punt 25 hieronder en voor 

zover dit niet in strijd is met de toepasselijke 

wetgeving en/of de Europese Richtlijn 85/374/EEG, 

wordt de maximale aansprakelijkheid van Mastervolt 

die voortvloeit uit en/of verband houdt met de 

Mastervolt  Garantie beperkt tot de dienstverlening 

die is omschreven in punt 13 en wordt deze beperkt 

door de uitsluitingen zoals omschreven onder het 

kopje “Uitgesloten van de Garantie”. 

 

25. In geen geval is Mastervolt aansprakelijk voor schade 

die voortvloeit uit het gebruik of defect raken van 

haar producten, met inbegrip van maar niet beperkt 

tot: 

a. winstderving; 

b. zakelijke verliezen; 

c. verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; 

d. verlies van verwachte besparingen; 

e. verlies van goederen; 

f. verlies van contracten; 

g. verlies van gebruik; 

h. verlies of beschadiging van gegevens of 

informatie, 

i. bijzondere schade, indirecte schade of 

gevolgschade; 

j. puur economische verliezen, kosten, schade of 

onkosten. 

 

 

Amsterdam, 1 september 2017 


