
 

 

GARANTIEVOORWAARDEN 
STANLEY BLACK & DECKER OUTDOOR GMBH,  

WIESENSTR. 9 
D-66129 SAARBRÜCKEN 

 
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH is conform de onderstaande voorwaarden 

verantwoordelijk voor een FABRIEKSGARANTIE. 

§ 1 Toepassingsperiode, geldig vanaf 1 januari 2022 

1.1. De onderhevige fabrieksgarantie van Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (hierna 
‘SBD’ genoemd) geldt uitsluitend voor nieuwe apparaten van het merk MTD die niet 
commercieel/zakelijk worden gebruikt (hierna ‘product’ genoemd) conform de in deze 
fabrieksgarantie genoemde voorwaarden. 

1.2. Claims op basis van deze fabrieksgarantie kunnen alleen geldig worden gemaakt door 
eigenaren van de in al. 1 genoemde producten (hierna ‘eindklant’ genoemd), die het 
product op 1 januari 2022 of later hebben gekocht. 

1.3. Door deze fabrieksgarantie worden de wettelijke garantieclaims van de eindklant, artikel 
7: 5 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) ten opzichte van de desbetreffende verkoper van het 
product niet beperkt. 

 
§ 2 Duur van de fabrieksgarantie 

2.1. Deze fabrieksgarantie geldt voor de duur van twee (2) jaar vanaf de dag van de verkoop 
van het product aan de eindklant, voor zover in deze § 2 niet iets anders is 
gespecificeerd. Verlenging van deze periode is niet toegestaan (afsluitperiode). 

2.2. Voor reserveonderdelen en toebehoren bedraagt de duur van deze fabrieksgarantie 
twaalf (12) maanden vanaf de dag van verkoop van het reserveonderdeel c.q. 
toebehoren aan de eindklant. 

2.3. Voor accu's in draadloze producten bedraagt de duur van de fabrieksgarantie één (1) 
jaar vanaf de dag van verkoop van de producten aan de eindklant. 

2.4. De in Bijlage 1 opgesomde, aan slijtage onderhevige onderdelen zijn van deze 
fabrieksgarantie uitgezonderd. 

2.5. De eindklant kan op basis van deze fabrieksgaranties alleen claims geldend maken als 
hij geen recht heeft op garantieclaims uit andere hoofde. 

 
 

 

 



 

 

§ 3 Optreden van een gebrek 

3.1. SBD is conform deze fabrieksgarantie alleen aansprakelijk voor gebreken aan het 
product, voor zover deze gebreken al tijdens de risico-overdracht van het product van 
verkoper aan eindklant aanwezig waren. 

3.2. Voor schade aan het product, die door: 

3.2.1. ondoelmatig of ongeschikt gebruik, 

3.2.2. niet-opvolging van de gebruikshandleiding, 

3.2.3. onjuiste montage en/of ingebruikname door de eindklant, 

3.2.4. onjuiste of nalatige behandeling,  

3.2.5 ondoelmatige en/of niet door SBD toegestane wijzigingen of reparaties door de 
eindklant of door derden is ontstaan, 

3.2.6. alsmede bij niet-opvolging van de voor het product voorgeschreven 
onderhoudsintervallen (minstens 1 x per jaar) of uitvoering van onderhoud door 
niet-geautoriseerde personen, 

is SBD niet aansprakelijk. Dit geldt eveneens voor gebreken die de waarde of 
functionaliteit van een product slechts onaanzienlijk beïnvloeden, alsmede voor de door 
doelmatig gebruik van het product optredende natuurlijke slijtage en veroudering. 

§ 4 Claim bij gebreken 

4.1. Indien een onder de fabrieksgarantie vallend product conform § 3 gebrekkig is, heeft de 
eindklant ten opzichte van SBD vanwege deze fabrieksgarantie uitsluitend recht een 
claim in te dienen waarbij het product op basis van deze fabrieksgarantie wordt 
gerepareerd of vervangen. SBD kan naar eigen goeddunken bepalen of SBD het 
gebrekkige product repareert of de eindklant een nieuw product levert dat in wezen 
gelijkwaardig is aan het gebrekkige product. 

4.2. De eindklant moet steeds de verplichtingen uit artikel 6: 89 BW in acht nemen. 

4.3. De eindklant kan op basis van deze fabrieksgarantie geen claims anders dan in al. 4.1 
geldend maken, voornamelijk geen schadeclaims of vergoedingsclaims, of van zijn 
koopovereenkomst met de desbetreffende verkoper afzien of een vermindering van de 
koopprijs eisen. Dit geldt niet bij aansprakelijkheid conform de 
productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, in gevallen van 
letsel van leven, lichaam of gezondheid, bij opzettelijk verzwijgen van een gebrek of bij 
een overtreding van een kwaliteitsgarantie.. 

§ 5 Vordering van claims 

Claims op basis van deze fabrieksgarantie dienen schriftelijk tegenover SBD of een door 
SBD geautoriseerde servicewerkplaats geldig gemaakt te worden. Voor legitimering van 
de claim dient het originele aankoopbewijs te worden overlegd. 



 

 

 

§ 6 Overige 

6.1. Deze fabrieksgarantie is onderworpen aan de wetten van Nederland. 

6.2. Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze garantievoorwaarden zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 

 

Saarbrücken, 01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GARANTIEVOORWAARDEN 
AAN SLIJTAGE ONDERHEVIGE ONDERDELEN 

BIJLAGE 1 
BIJ DE FABRIEKSGARANTIE 

 
1.  Onderdelen die stoffen en materialen snijden, verkleinen, verdelen, bewegen of 
geleiden, zoals: 

1.1.  Alle soorten messen 
1.2.  Bodemfrees messen, Rakselaar messen, -bladen en -hamers 
1.3.  Rotorbladen voor bodemfrezen 
1.4.  zaagkettingen, zaagbladen 
1.5.  Aambeelden 
1.6.  maaischijven voor trimmers en maaidraad 
1.7.  Schraper en transportbanden voor sneeuwfrezen 
1.8.  Uitwerpkanalen 
1.9.  Onderdelen voor vergelijkbare applicaties 

 
2.  Elementen voor krachtoverdracht 

2.1.  V-snaren 
2.2.  Tandriemen en snaren 
2.3.  Rondriemen en snaren 
2.4.  vlakke riemen en snaren 
2.5.  Kettingen 
2.6.  overbrenging kabels 

 
3.  Lagers 

3.1.  Rol lagers 
3.2.  Glijlagers 
3.3.  Kogellagers 

 
 
4.  Elektrische componenten 

4.1.  Schakelaars en relais 
4.2.  Lampen 
4.3.  Controlelampjes 
4.4.  kabels 

 
5.  Wielen 

5.1.  Luchtbanden 
5.2.  Wielen met profile 
5.3.  Steunrollen 

 
6.  Coatings 

6.1.  Coatings binnenzijde apparaten 
6.2.  Coatings binnenzijde verzamelreservoirs 
6.3.  Coatings op onderdelen die in contact komen met andere media 
 
 
 
 
 



 

 
7.  Motoren 

7.1.  Alle bewegende onderdelen 
7.2.  Alle onderdelen die aan uitlaatgassen zijn blootgesteld 
7.3.  Starter 
7.4.  Elektrische en elektronische componenten 
7.5.  filters 
7.6.  Bougies en bougiestekkers 

 
8.  Energieopslag 

8.1.  Oplaadbare accu’s 
8.2.  Accu’s 

 
9.  Other 

9.1.  Schroefverbindingen 
9.2.  Borstels 
9.3.  Rubberlijsten 

 


