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Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan, inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten, zijn van toepassing 
de algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam en gepubliceerd op onze website. Een exemplaar van deze 

voorwaarden wordt u op eerste verzoek gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden anders luidende voorwaarden afgewezen, behoudens na afzonderlijke, 
schriftelijke acceptatie daarvan. 

 

 

 

 

 

AUDAC-Garantie 

AUDAC garandeert haar producten tegen defecten in materiaal of fabricagefouten.  

De looptijd van de AUDAC-garantie is drie of vijf jaar (*) vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.  

 

Vijf jaar garantie wordt toegepast op passieve elektronica zoals, maar niet gelimiteerd tot: 

passieve luidsprekers. 

Drie jaar garantie wordt toegepast op actieve elektronica zoals, maar niet gelimiteerd tot eindversterkers, mixers, processors. 

Deze garantie kan tijdens de garantieperiode worden overgedragen aan een volgende eigenaar. Een dergelijke overdracht zal de 

garantieperiode echter niet verlengen tot na de oorspronkelijke garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum 

vermeld op de originele factuur van AudioBizz Benelux B.V.. 

Garantiedekking 

De AUDAC-Garantie dekt uitsluitend de vervanging van defecte onderdelen en / of de reparatie van onderdelen die door AUDAC 

en/of AudioBizz noodzakelijk worden geacht. AudioBizz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van gebruik terwijl de 

apparatuur wordt gerepareerd, noch voor reparatiekosten. Het retourneren van producten onder garantie moet eerst worden 

geautoriseerd door AudioBizz en de verzendkosten worden betaald door de afzender. 

Uitsluitingen van garantie 

We willen kopers en eigenaren van AUDAC-producten en -apparatuur er respectvol aan herinneren dat, in overeenstemming 

met de garantiebepalingen, materiaal te allen tijde moet worden gebruikt en onderhouden volgens de AUDAC-specificaties. 

De garantie sluit het volgende uit: 

• Schade door oneigenlijk gebruik en onoordeelkundige of onjuiste installatie. 

Dit omvat o.a. schade aan onderdelen als gevolg van over versterking of aansluiting op een onjuiste voedingsspanning. 

• Elke schade veroorzaakt door aansluiting op of bediening in combinatie met een signaalverwerkingsapparaat of versterker die 

niet voldoet aan de specificaties of een apparaat dat geen voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AUDAC heeft. 

• Schade veroorzaakt door verwaarlozing of misbruik. Dit omvat onder meer het per ongeluk laten vallen, nalaten van jaarlijks 

onderhoud, het binnendringen van water en stof, onjuiste montage of blootstelling aan te hoge temperaturen of vochtigheid. 

• Schade als gevolg van slijtage tijdens normaal gebruik. 

Vervallen van garantie 

• De garantie wordt ongeldig bij elke poging tot onderhoud, wijziging of verwijdering van onderdelen door een derde partij die 

niet specifiek is geautoriseerd door AUDAC of AudioBizz. 

• De garantie vervalt als wordt geconstateerd dat de instructies en procedures voor de eerste ingebruikname en het gebruik van 

het product of de apparatuur niet nauwkeurig zijn gevolgd of dat de veiligheidsprocedures niet volledig zijn nageleefd. 

• De garantie vervalt als onderdelen of accessoires die niet zijn geleverd, gefabriceerd of geautoriseerd door de fabrikant, op 

enig moment zijn ingebouwd in of verbonden zijn met het product of de apparatuur. 

• De garantie vervalt als wordt vastgesteld dat de aanbevelingen voor onderhoud aan het product niet volledig zijn opgevolgd.  

Raadpleeg uw AUDAC-vertegenwoordiger voor meer details. 

(*) De garantie van 3 en 5 jaar is van toepassing op producten die na 1 januari 2020 bij AUDAC zijn gekocht. Op producten die 

vóór deze datum zijn gekocht, geldt een garantie van 2 jaar.   


