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DAIKIN WAARBORG - ALGEMEEN 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN WAARBORG

1.1. Algemene voorwaarden 

Om van een waarborg te kunnen genieten dient er aan volgende voorwaarden voldaan te worden: 

✓ Het materiaal dient volgens de Daikin installatievoorschriften geplaatst te zijn en gebruikt te worden
volgens de productspecificaties.

➢ De waarborg is enkel geldig als het materiaal onder waarborg onderhouden wordt volgens de Daikin
voorschriften, frequentie en specificaties welke nadien vermeld onder punt 6.
ONDERHOUDSFREQUENTIE of via volgende link: https://my.daikin.eu/dab/nl_BE/home/aftersales-
support/garantie.html

✓ De waarborg is enkel geldig in België en Groot Hertogdom Luxemburg.
✓ Het goedkeuren van de waarborg is een onherroepelijke beslissing van Daikin Airconditioning

Belgium.
✓ De waarborgvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Daikin Airconditioning Belgium en de

installateur/aankopende partij.
✓ Defecten ten gevolge van een verkeerd gebruik of defecten ten gevolge van aantasting door een

agressieve luchtomgeving/waterkwaliteit worden niet gedekt door garantie.
De waterkwaliteit dient gedurende de hele levensduur van de installatie jaarlijks te worden opgevolgd.

✓ Verbruiksgoederen zoals koelmiddel, olie, oliefilters, enz... zitten niet vervat in onze waarborg.

✓ Bijkomend materiaal of gereedschap, eigen aan de opbouw van de installatie, dat nodig blijkt te zijn
voor het uitvoeren van de waarborgwerkzaamheden, zoals hoogtewerker, heftruck, stellingen,
werfkraan, enz… zijn ten laste van de klant.

✓ Koelmiddel valt enkel ten onzen laste als de oorzaak van het koelmiddelgebrek te wijten is aan een
kwaliteitsprobleem en enkel het volume dat niet kon voorkomen worden.

1.2. Waarborg op wisselstukken 

✓ 1 jaar zonder werkuren en verplaatsingskosten voor wisselstukken & accessoires die worden
vervangen buiten de garantieperiode.

2. HOE EEN WAARBORG AANVRAGEN?

Voor een toestel onder waarborg kunnen de onderdelen kosteloos worden aangevraagd (onderdelen & 
transport). 

U kent het toesteltype en serienummer op het ogenblik van de  aanvraag: 
✓ U geeft toesteltype, serienummer en een beschrijving van het probleem door aan onze Hotline

medewerkers of u geeft deze door bij uw bestelling aan onze sparepart medewerkers met de
vermelding “Garantie”.

✓ Indien de waarborg goedgekeurd wordt door ons waarborgsysteem, worden de onderdelen u
kosteloos opgestuurd.  Indien de waarborg niet wordt goedgekeurd zullen de gevraagde onderdelen
aangerekend worden.
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U kent het toesteltype en serienummer niet op het ogenblik van de aanvraag: 
✓ De onderdelen zullen u worden aangerekend.
✓ U stuurt ons een ingevuld waarborgdocument (u vindt het waarborgdocument op my.daikin.be,

rubriek dienst na verkoop).
✓ Na goedkeuring van uw waarborgaanvraag worden de geleverde onderdelen gecrediteerd.

Onderdelen worden enkel geleverd in België en Groot Hertogdom Luxemburg. 

3. RETOUR VAN ONDERDELEN ONDER GARANTIE

Retour van onderdelen voor onderzoek: 
✓ Het is mogelijk dat Daikin de defecte onderdelen terugvraagt voor verder onderzoek. Daarom vragen

wij u de defecte onderdelen gedurende 3 maanden te bewaren.
✓ Als Daikin onderdelen terugvordert voor een waarborgcontrole, zal het transport van de installateur

naar Daikin worden georganiseerd door Daikin en zullen deze kosten ook door Daikin worden
gedragen.

4. D.O.A. (Death On Arrival)

Indien het materiaal een duidelijke fout vertoont bij de levering of bij de inbedrijfstelling noemen wij dit een 
D.O.A. (Death On Arrival).

Voor het vervangen van onderdelen of het volledig toestel kunt u ons uw kosten aanrekenen aan volgende 
tarieven : 

o Werkuren € 45/uur 
o Kilometervergoeding € 0,50/km 
o Koelmiddel op aanvraag 

Voorwaarden D.O.A.: 
✓ U contacteert onze Hotline medewerkers vanop de werf.
✓ Onze Hotline medewerkers maken een D.O.A.-nummer aan.
✓ Het te vervangen onderdeel of toestel wordt u bezorgd.
✓ Na vervanging van een volledig toestel, contacteert u onze logistieke collega(s) om een

retourtransport aan te vragen.
✓ Het defect toestel wordt opgehaald op kosten van Daikin.
✓ U stuurt een copy van het werfrapport/werkbon van uw technicus en de factuur met vermelding van

het DOA-nummer (DOAxx-xxxx) samen met de volgende referentie:

- Voor Wallonië: CC800043 - DMG61803020

- Voor Vlaanderen: CC800048 - DMG61803020

naar Daikin Airconditioning Belgium NV, Leveranciersboekhouding, Zandvoordestraat 300, 8400 
Oostende.   
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5. VERPLICHTE INBEDRIJFSTELLING DOOR DAIKIN

Om van de waarborgvoorwaarden te kunnen genieten dient de inbedrijfstelling van volgende producten te 
gebeuren met assistentie van een Daikin technicus: 

Gamma Product 

Residentieel Altherma LT* 

Altherma HT* 

Altherma Hybride* 

Altherma flex* 

ISU & HPSU* 

Alle types gas- en stookoliebranders* 

Commercieel ERQ 

VRV 

Zeas* 

Conveni Pack 

Industrieel Chillers 

Dry coolers 

Condensors 

AHU’s met regeling 

Klimaatkasten 
*“Preferred heating” of “authorized refrigeration” installateurs mogen de inbedrijfstellingen van respectievelijk bepaalde verwarmings- of 
refrigeration toestellen zelf uitvoeren. 
Hiervoor heeft de installateur de vereiste opleiding(en) gevolgd bij Daikin en (afhankelijk van het type toestel) de nodige inbedrijfstellingen 
probleemloos uitgevoerd samen met Daikin. 

Eventuele opmerkingen gemaakt bij een inbedrijfstelling van de installatie dienen na ontvangst binnen de 30 
dagen verwerkt te worden door de installateur en de aanpassingen moeten nadien schriftelijk bevestigd 
(Tech@daikin.be) worden door de installateur. 

Opmerkingen betreffenden inbedrijfstellingen: 
✓ Een afspraak voor een inbedrijfstelling wordt 2 weken vóór de gewenste datum aangevraagd bij onze

planning d.m.v. het invullen van het online interventieaanvraag document (u vindt het
aanvraagdocument op my.daikin.be, rubriek dienst na verkoop). De inbedrijfstelling zal enkel
uitgevoerd worden na ontvangst van een vervolledigd pre-commissioning document dat u zal worden
toegestuurd na aanvraag van een inbedrijfstelling

✓ Een technicus van de aanvrager, met kennis van de installatie, dient aanwezig te zijn gedurende de
volledige duur van de interventie.

✓ Indien er bij een inbedrijfstelling een kritieke voorwaarde niet in orde is of het toestel niet opstart
klaar is, zal het toestel niet in dienst genomen worden. De interventiekosten voor een dergelijke
interventie zullen aangerekend worden aan de geldende tarieven, met een minimum van 4 werkuren.

✓ Als een inbedrijfstelling uitgesteld wordt, is het aan de installateur om een nieuwe afspraak voor
inbedrijfstelling aan te vragen.

✓ Annulatie afspraak: vóór 12u00 de dag voorafgaand aan de afspraak. Indien later, zal een interventie
aangerekend worden aan de geldende tarieven, met een minimum van 4 werkuren.
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6. ONDERHOUDSFREQUENTIE

Om van de waarborg te kunnen genieten dient het materiaal onder waarborg regelmatig onderhouden te 
worden. 

Minimum onderhoudsfrequentie: 
✓ 1 onderhoudsbeurt per jaar: enkel koelen of enkel verwarmen (excl. gasbranders).
✓ Voor gasbranders geldt 1 onderhoudsbeurt per 2 jaar voor Vlaanderen en 1 onderhoudsbeurt per 3

jaar voor Wallonië.
✓ 2 onderhoudsbeurten per jaar: koelen & verwarmen.
✓ De onderhoudsfrequentie dient te worden afgestemd in functie van de vervuilingsgraad van de

omgeving waar het materiaal staat opgesteld.
✓ De onderhoudsfrequentie dient conform te zijn met de wettelijke minimum controles op basis van de

koelmiddelinhoud.

7. GARANTIE OVERDRACHT

Een overdracht van de garantie naar een andere installateur of een onderhoudsbedrijf kan door de 
eindgebruiker worden aangevraagd. 

Voor commerciële- en industriële toestellen: 
✓ De overdracht kan alleen worden gerealiseerd na het uitvoeren van een technische controle van het

materiaal door Daikin. De kosten van deze technische controle vallen ten laste van de aanvrager.
✓ Het verzoek voor overdracht dient de volgende informatie te bevatten:

o Een lijst van het materiaal
o De serienummers van het materiaal
o De koelmiddelinhouden van het materiaal
o Een kopij van het onderhoudscontract en de uitgevoerde interventierapporten

✓ De aanvaarding van deze overdracht is een onherroepelijke beslissing van Daikin.

Voor residentiële toestellen: 
✓ Is mogelijk indien de garantie-aanvraag gebeurt door een Daikin installateur (installateur die bij Daikin

geregistreerd staat als actief kopende klant).
✓ De aanvaarding van deze overdracht is een onherroepelijke beslissing van Daikin.


