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GEFELICITEERD MET UW NIEUWE WIKING HOUTKACHEL
WIKING producten zijn stuk voor stuk geproduceerd met hoogwaardig vakmanschap, 
vervaardigd van eersteklas materiaal en onderworpen aan een grondig kwaliteitscontro-
leproces. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat uw nieuwe houtkachel vele jaren soepel zal 
functioneren. Mocht zich echter een probleem voordoen, dan bent u uiteraard verzekerd 
van de best mogelijke service.

1. DUUR VAN GARANTIE
HWAM A/S biedt, gerekend vanaf de aankoopdatum, een verlengd recht van 5 jaar om 
claims in te dienen met betrekking tot de basisconstructie van de houtkachel. De ba-
sisconstructie omvat de metalen onderdelen, lasverbindingen, gietijzeren topplaten en 
de stalen constructie van de deur van de verbrandingskamer. Normale verbruiksonder-
delen en beweegbare onderdelen zoals glas, pakkingen en scharnieren vallen hier niet 
onder.

HWAM A/S biedt op de mechanische WIKING AutomaticTM een garantie van 2 jaar. Op 
bepaalde reserveonderdelen die te maken hebben met de verbrandingskamer wordt een 
garantie van 6 maanden gegeven indien er een fabricagefout wordt vastgesteld. 

2. OMVANG VAN GARANTIE EN CLAIMS 
Het recht om claims in te dienen is alleen geldig in het land waar het product  oorspronkelijk 
werd geleverd. Het recht om claims in te dienen wordt toegekend aan de eerste  koper 
van het product en kan niet worden overgedragen aan een tweede partij (behalve 
 wanneer er sprake is van doorverkoop). Alle claims moeten rechtstreeks worden gericht 
aan de detailhandelaar die het product heeft verkocht, aangezien HWAM A/S geen claims 
in behandeling neemt die rechtstreeks van de eindgebruiker afkomstig zijn.  

Om aanspraak te maken op garantie dienen altijd de originele factuur en  documentatie 
van het serienummer te worden overlegd. Het meezenden van foto’s, voor zover  mogelijk, 
draagt bij aan een snellere afhandeling van het claimproces. De garantietermijn moet 
worden gerekend vanaf de aankoopdatum bij de detailhandelaar. 

Voordat u uw claim indient, moet u een inspectie van uw WIKING houtkachel uitvoeren 
om te controleren op mogelijke storingen die u zelf kunt verhelpen. Controleer ook de 
gebruikersinstructie. Indien uw claim of serviceaanvraag ongegrond blijkt te zijn, worden 
de daaraan verbonden kosten aan u gefactureerd.

Verzend- of administratiekosten bij het retourneren van een houtkachel of van  onderdelen 
van een houtkachel ter vervanging of reparatie worden uitsluitend door HWAM A/S 
 gedekt indien deze deel uitmaken van een goedgekeurde claim. Voor de aankoop van 
normale verbruiksonderdelen doet HWAM A/S u uiteraard graag een aanbod.

made by



3. BEPERKINGEN EN VERLIES VAN GARANTIE
Bepaalde onderdelen van de houtkachel vallen niet onder de garantie. Dit geldt voor het 
volgende: 
          • Normale slijtageonderdelen:
             o Pakkingen en vuurlijn
             o Afbuigplaten
             o Speksteen en natuursteen
             o Beweegbare onderdelen
          • Roest
          • Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen
          • Onjuiste inbouw, installatie of aansluiting van de houtkachel
          • Onjuiste bediening, onjuist gebruik of misbruik van de houtkachel
          • Kosten met betrekking tot het demonteren, opnieuw monteren of op nieuw aan-

sluiten van de houtkachel
          • Brand, ongevallen of vergelijkbare situaties
          • Reparaties uitgevoerd door anderen dan HWAM A/S of een erkende detailhan-

delaar
          • Geen of onvoldoende service of onderhoud
          • Constructiewijzigingen of andere wijzigingen die in de oorspronkelijke staat of con-

structie van de houtkachel of een van de onderdelen zijn aangebracht
          • Verwijdering of beschadiging van het serienummer van de houtkachel
          • Transportkosten of schade tijdens transport
          • Mogelijke extra kosten die voortkomen uit gevolg- of andere schade

De garantie kan komen te vervallen indien de houtkachel niet volgens de instructies 
wordt onderhouden of gebruikt.

Claims voor schade aan normale verbruiksonderdelen worden alleen geaccepteerd in-
dien bewijs van bestaande schade ten tijde van levering aan de eindgebruiker kan wor-
den verstrekt. Documentatie met foto’s is verplicht.

SKAMOLEX
Skamolex is een natuurlijk materiaal dat uitzet bij verwarming. Zolang de Skamolex op 
de juiste wijze in de verbrandingskamer is geplaatst, is deze volledig functioneel en ver-
slechtert deze, ondanks eventuele deuken, de werking van de houtkachel niet. Daarom is 
de garantie van 6 maanden alleen geldig bij het vaststellen van een fabricagefout.

GLAS
Mocht het glas al bij levering van de houtkachel bechadigd zijn, dan is dit hoogstwaar-
schijnlijk te wijten zijn aan ruw transport, en moet onmiddellijk een claim bij het vrachtbe-
drijf worden ingediend. Glasschade wordt door HWAM A/S niet als een legitieme claim 
erkend.
Het glas in een WIKING-houtkachel is een speciaal hittebestendig keramisch glas dat 
bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Wit of beroet glas is het gevolg van onjuist 
gebruik van de houtkachel en valt daarom niet onder de garantie. Wij bieden een garantie 
van 6 maanden bij eventuele fabricagefouten in het glas. Mogelijke defecten zoals een 
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barst zijn al na enkele keren aansteken zichtbaar, en een voorwaarde voor garantie is dat 
een claim onmiddellijk wordt ingediend. 

OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Als de oppervlaktebehandeling onvoldoende is of barsten gaat vertonen, moet dit al na 
de eerste paar keer aansteken van de houtkachel duidelijk worden. Het kan hierbij gaan 
om duidelijke barsten of zelfs om grotere delen van de oppervlaktebehandeling die af-
bladderen. Als de oppervlaktebehandeling loslaat, is dit waarschijnlijk te wijten aan een 
fabricagefout en moet onmiddellijk een claim worden ingediend om gebruik te maken 
van de garantie. Na meer keren aansteken vervalt de garantie en wordt een claim afge-
wezen.

SPEKSTEEN EN NATUURSTEEN
De steensoort die wordt gebruikt voor WIKING-houtkachels is een natuurlijk materiaal 
waardoor de kans groot is dat er variatie in structuur en kleur te zien is. Een dergelijke 
variatie valt niet onder de garantie. Mochten de stenen echter na enkele keren aansteken 
een barst of zelfs een breuk vertonen, dan moet onmiddellijk een claim worden inge-
diend om gebruik te maken van de garantie. 

KERAMISCHE TEGELS
Een eventuele barst of zelfs breuk in de keramische tegels wordt al na enkele keren aan-
steken zichtbaar. Hiervoor moet dan moet onmiddellijk een claim worden ingediend om 
gebruik te maken van de garantie. 

4. RETOURNEREN
Bij het retourneren van een houtkachel of onderdelen van de houtkachel aan HWAM A/S 
voor reparatie onder garantie, moet de omvang van de reparatie samen met de dealer 
worden geëvalueerd om te beslissen over bijv. het retourtransport. HWAM A/S accepteert 
geen retouren van de volledige houtkachel indien het eigenlijke onderdeel voor reparatie 
slechts een reserveonderdeel is dat gemakkelijk van de kachel kan worden gescheiden 
en afzonderlijk kan worden geretourneerd. 

5. SERVICE EN ONDERHOUD
We raden u aan uw nieuwe houtkachel te onderhouden en te voldoen aan de inspecties 
zoals deze worden vermeld in de gebruiksaanwijzing. Dit draagt bij aan de volledige en 
correcte werking van de houtkachel. 

6. CONTACT
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK-8362 Hørning
Telefoon +45 86 92 18 33
Fax +45 86 92 22 18

www.hwam.com
info@hwam.com
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