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de FACOM garantie…
De FACOM garantie maakt volledig onderdeel uit van de verplichtingen van het merk t.o.v. zijn klanten.
Het is de verzekering van een volledige tevredenheid t.o.v. de FACOM producten.
Om de kwaliteit van zijn producten te garanderen, heeft FACOM meer dan 60 jaar geleden al een garantie voor het gratis ruilen of
repareren van zijn producten ingesteld, zonder tijdslimiet* (exclusief technische producten, momentsleutels, gereedschapswagens
en meubilair).
De FACOM garantie werkt bij alle FACOM dealers.
Er is een specifieke organisatie, gericht op het beheer en de follow-up van teruggestuurde producten, opgezet bij FACOM om zo snel
mogelijk op de verzoeken van de klanten te kunnen reageren:
■ Het aannemen van de teruggezonden producten door het netwerk van dealers, met als taak de FACOM garantie toe te passen en retourartikelen om te ruilen (indien voorradig).

■ Een dagelijkse behandeling van teruggezonden producten binnen FACOM, door een afdeling van 4 medewerkers die zich met
de toepassing van de garantie bezighouden.

*Naargelang het voor ieder product van toepassing zijnde garantietype

De FACOM garantie: en uw gereedschap doorstaat de tijd…
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Behandelingsproces
van de FACOM garantie
Traditioneel gereedschap leverbaar uit voorraad


Informatiestroom



Productenstroom
Dealer

Gebruikende klant

Traditioneel gereedschap NIET leverbaar uit voorraad


Dealer

Gebruikende klant

Technische producten en momentgereedschap (offerte)






Gebruikende klant

Dealer



MIJN DEALER WEIGERT MIJN ONDER DE GARANTIE VALLENDE PRODUCT AAN TE NEMEN!
In geval van problemen bij het toepassen van de Algemene Voorwaarden van de FACOM garantie kan de gebruiker zich richten tot de Klantenservice
van FACOM op nummer enduser.be@SBDinc.com of enduser.nl@SBDinc.com
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Verzoek om interventie
aftersales of cofrac service
Dit document moet gebruikt worden voor het terugzenden
van technische producten en momentsleutels.
Door dit te gebruiken kan uw retourzending eenvoudiger
en met voorrang behandeld worden.

Ontluchter niet geleegd =
Toepassing
13€ milieutoeslag

Dit GRC document is beschikbaar bij onze verdelers,
alle reparaties van eindgebruikers dienen via onze verdelers te lopen.

www.facom.nl

Niet-contractueel document
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Het traditionele gereedschap
Typologie E = zonder tijdslimiet > Inruilen
Wanneer een vakman gereedschap gebruikt, moet hij hier in alle opzichten tevreden mee zijn, permanent en langdurig,
hoe zwaar het ook wordt belast en wat voor soort werk er ook mee gedaan wordt. Om die reden wordt FACOM gereedschap
altijd zodanig ontwikkeld, dat het bestendig is tegen de meest extreme en intensieve gebruiksomstandigheden. Net als de
kwaliteit, waarmee zij hand in hand gaat, maakt de garantie deel uit van de verplichtingen van FACOM en van de reputatie
van zijn productaanbod.
Het traditionele gereedschap heeft een garantie zonder tijdslimiet (typologie E). De producten kunnen rechtstreeks aan de
balie ingeruild worden, indien voorradig en mits de toepassingsvoorwaarden van de FACOM garantie gelden.

Er wordt geen aankoopfactuur vereist.
Een aantal excessieve en soms zelfs gevaarlijke gebruikswijzen vallen echter buiten het kader van deze garantie. Onderstaande voorbeelden hebben als doel de FACOM garantie beter te begrijpen: zij geven duidelijke, nauwkeurige regels die overal van toepassing zijn en daarmee een onmiddellijke toepassing mogelijk maken, zonder onduidelijkheid,
noch tijdverlies: het is niet meer nodig om vragen te stellen om te weten of de garantie wel of niet van toepassing is.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

goed gebruik = veiligheid
✘ m.u.v van gereedschap
zonder zichtbare defecten,
versleten, maar nog functioneel, geroest, verbrand,
verkeerd gebruikt, gewijzigd, bewerkt, geslepen,
gelast, voor andere doeleinden dan bedoeld gebruikt,
a.g.v. onachtzaamheid of
doelbewust beschadigd
gereedschap, enz.
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✘ functioneel

✘ geroest

✘verbrand

✘ gewijzigd ✘ geslepen ✘ beschadigd door
onachtzaamheid
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✘verkeerd
gebruikt
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De technische producten
Typologie D = Garantie met tijdslimiet
Op de technische producten van FACOM is een garantie met tijdslimiet van toepassing. Net als uw auto moeten zij onderhouden
worden om duurzame prestaties te kunnen garanderen. Het is dan ook belangrijk de aankoopfactuur te bewaren.
Om u een efficiënte service te kunnen verlenen, vindt u in §2 een voorbeeld van onze GRC bon,
deze GRC bon is beschikbaar bij onze Facom verdelers in Benelux:
Door gebruik te maken van dit document wordt uw retourzending met prioriteit behandeld.
Om het proces te vereenvoudigen en zo het blokkeren van uw product zo kort mogelijk te houden, raden wij u aan uw aankoopfactuur mee te zenden.
Hieronder een voorbeeld van de verschillende stappen van de behandeling van een technisch product bij de Aftersales van FACOM.

DE DEMONTAGE

Het gereedschap wordt geanalyseerd
en vervolgens gedemonteerd aan de hand van de
constateringen.

HET VERVANGEN VAN
DE COMPONENTEN

De FACOM technicus bekijkt zorgvuldig
ieder component van het gereedschap en identificeert
degene die vervangen moeten worden. Er worden uitsluitend
originele FACOM onderdelen gebruikt.

DE MONTAGE

Het gereedschap wordt met zorg weer in elkaar gezet.

DE SERVICE
GARANTIE
VAN 6 MAANDEN
HET SMEREN

Met behulp van smeermiddelen van uitstekende
kwaliteit smeert de FACOM technicus zorgvuldig de
componenten van het gereedschap om te garanderen
dat uw FACOM gereedschap voor lange tijd volmaakt
efficiënt zal blijven werken.

www.facom.nl

DE KWALITEITSCONTROLE

Bij iedere stap van het proces worden er strenge kwaliteitscontroles uitgevoerd. Er wordt een eindcontrole
uitgevoerd op basis van de fabricagecriteria, teneinde
het hoogste kwaliteitsniveau te garanderen.

Niet-contractueel document

Na een complete service geldt voor uw Facom product
een garantie van 6 maanden op de vervangende onderdelen en werktijd.
Deze garantie is niet van toepassing op schade
of beschadigingen als gevolg van een ongeval
of een onjuist gebruik.
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Momentgereedschap
Om u een efficiënte service te bieden, vindt u in §2 ons GRC document, hierop kan u ook aanduiden indien u onze
kalibratie-service nodig heeft.

1. De Contractuele Garantie van FACOM (Type D3)

3. Precisie van het instrument

De garantie is van toepassing vanaf de aankoopdatum van
het product. De uitgiftedatum van het kalibratiecertificaat
kan niet gebruikt worden om de geldigheidsperiode van de
garantie te bepalen. Het momentgereedschap heeft een contractuele garantie van drie jaar exclusief kalibratie (Type
D3). Deze garantie dekt alle conformiteitsfouten waardoor de
sleutel niet gebruikt kan worden en dit, gedurende 3 jaar. Zij
dekt ook alle functioneringsfouten als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, overeenkomstig de algemene toepassingsvoorwaarden van de FACOM garantie, te vinden in de FACOM catalogus en op de website van FACOM op het volgende
adres: www.facom.nl.
Het is belangrijk de aankoopfactuur te bewaren.

3.1. Handhaving van de precisie
De momentsleutels van het merk
FACOM beantwoorden aan de eisen van de
norm NF EN ISO 6789. Hoofdstuk 5.3 van
deze norm behandelt met name de interval
waarna een nieuwe kalibratie moet plaatsvinden, alsmede het
begin van de geldigheidsperiode van de eerste kalibratie.

2. De Accessoires voor Momentgereedschap:
Vast en Afneembaar
2.1. De Afneembare Accessoires: Garantie zonder tijdslimiet (Type E)

De afneembare accessoires voor momentgereedschap hebben een garantie zonder tijdslimiet. Deze worden ingeruild
door FACOM of rechtstreeks aan de balie van uw dealer, indien voorradig (type E) en mits de toepassingsvoorwaarden
van de garantie hiervoor gelden.
2.2. De Vaste Ratels: Contractuele Garantie (Type D3)
De op de momentsleutels gefelste vaste ratels worden niet
als accessoires beschouwd. Zij maken volledig onderdeel
uit van het momentgereedschap en om die reden is de voor
de momentsleutel geldende contractuele garantie van FACOM (Type D3) ook hierop van toepassing.
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Uittreksel van de norm: Hoofdstuk 5.3
“ Voor de eerste kalibratie begint de geldigheidsperiode
met de eerste inbedrijfstelling van het momentgereedschap
door de gebruiker.”
“ Als een gebruiker geen controleprocedure toepast, kan een
gebruiksperiode van 12 maanden of ca. 5000 cycli beschouwd
worden als een standaard waarde voor de kalibratie interval.”
“ Het momentgereedschap moet opnieuw gekalibreerd
worden wanneer het is overbelast is geweest, boven de geteste waarden, na een reparatie of na ieder verkeerd gebruik
waardoor meetfouten mogelijk zijn. ”
Het wordt aanbevolen uw sleutel regelmatig na te kijken,
ongeveer ieder jaar of vaker bij een intensief gebruik of na
een val, op een controleapparaat of door het kalibratielaboratorium van FACOM.
3.2. Controle van de precisie en bijwerking van de documenten
Ons lokale labo in BNL werkt volgens de ISO6789 norm, wij kunnen
hier 3 punts-kalibraties uitvoeren tot
1000Nm. Andere kalibraties zoals bijvoorbeeld een COFFRAC
10punts-kalibatie sturen wij door naar ons metrologisch lab
in Frankrijk. Dit kan leiden tot langere doorlooptijden. Het
metrologisch laboratorium van FACOM heeft een COFRAC
accreditatie volgens de norm ISO 17025. Het biedt een kalibratieservice op aanvraag en geeft COFRAC kalibratiecertificaten af.
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Gereedschapswagens
en meubilair
Voor de gereedschapswagens en het meubilair van FACOM
geldt een garantie van 5 jaar (D5). Exclusief defecten als
gevolg van een verkeerd gebruik of corrosie.

Aftersales verzoeken betreffende gereedschapswagens
en meubilair moeten gericht worden tot de helpdesk van
enduser.be@SBDinc.com of enduser.nl@SBDinc.com.

www.facom.nl

Niet-contractueel document

Product onder garantie: Wij halen uw product kosteloos op
voor reparatie in ons servicecentrum of in onze fabriek. Als
het product niet gerepareerd kan worden, wordt dit ingeruild.
Product buiten garantie: Wij sturen u een offerte voor reparatie of een forfait voor een nieuwe machine voor uw akkoord. De vervoerskosten van en naar de klant blijven voor
zijn rekening.

9

de FACOM garantie…

7

Veelgestelde vragen
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Definitie

• Waar moet ik naar toe om gebruik te maken van de FACOM
garantie?
> Naar een FACOM dealer. De FACOM garantie werkt bij alle
FACOM dealers.
• Kan ik voor de garantie mij rechtstreeks tot FACOM richten?
> NEE, u moet naar een FACOM dealer gaan
• Mijn dealer weigert mijn onder de garantie vallende product
aan te nemen!
> In geval van problemen bij het toepassen van de algemene
voorwaarden van de FACOM garantie kunt u zich richten tot de
klantenservice van FACOM op enduser.nl@SBDinc.com.
• Vallen alle producten onder de garantie zonder tijdslimiet?
> NEE, de technische producten, de gereedschapswagens, het
meubilair en het momentgereedschap hebben een garantie met
tijdslimiet. Deze worden aangeduid door D2, D3 of D5.
• Ik heb mijn aankoop in een warenhuis gedaan, valt mijn product onder de FACOM garantie?
> JA
• Moet ik per se naar de winkel waar ik mijn product gekocht
heb, om gebruik te maken van de FACOM garantie?
> NEE, u kunt naar iedere willekeurige FACOM dealer gaan

van de verschillende typen FACOM garantie
Garantie E = zonder enige tijdslimiet, het gereedschap wordt
gratis ingeruild (in overeenstemming met de voorwaarden voor
toepassing van de garantie)
Garantie “-“ of “L” = deze produten vallen onder de legale garantie.
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• Moet ik voor het traditionele gereedschap mijn aankoopfactuur bewaren?
> NEE, dat is niet nodig
• Moet ik mijn aankoopbewijs van een technisch product bewaren?
> JA. Zoals dit van toepassing is voor elk product met een garantietermijn dat beperkt is in de tijd.
• Moet ik het aankoopbewijs verplicht meesturen voor een retour
van een technisch product?
> NEE, het is niet verplicht bij een retour van een technisch product. In bepaalde gevallen kan deze nog worden gevraagd. Het
aankoopbewijs meesturen vanaf het begin zal de verwerking
vergemakkelijken en vlotter laten verlopen.
• Moet mijn traditionele gereedschap rechtstreeks aan de balie
ingeruild worden als deze voorradig is?
> JA
• Is de dealer degene die beslist of hij mijn product onder garantie accepteert?
> JA
• Begint de geldigheidsperiode van een kalibratiecertificaat voor
momentgereedschap op de uitgiftedatum van het certificaat?
> NEE, deze begint op de datum van het eerste gebruik van het
momentgereedschap.
• Vallen de vaste ratels van de momentsleutels onder de garantie zonder tijdslimiet?
> NEE, zijn hebben een garantie van 3 jaar.

Garantie D = tijdslimiet. De periode wordt aangegeven door een
cijfer na de D. Deze garantie betreft voornamelijk technische producten, de gereedschapswagens, het meubilair en het momentgereedschap. Tijdens de geldigheidsperiode dekt deze garantie
de gratis reparatie en vervanging van de defecte onderdelen (in
overeenstemming met de voorwaarden voor toepassing van de
garantie, exclusief de slijtageonderdelen, met name).
Trade In. Dit forfaitaire bedrag wordt voorgesteld wanneer de
prijs van de reparaties hoger is dan de prijs van een nieuwe
machine.
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Garantievoorwaarden

FACOM waarborgt de werking van zijn
producten en geeft garantie op materiaalen fabricagefouten onder de hier bepaalde
voorwaarden.

Garantieprocedure
• De garantie van FACOM bestaat uit het ruilen of
beperkt repareren van defecte stukken volgens
de hieronder beschreven bepalingen.
• H et defecte product dient verplicht
geretourneerd te worden aan de FACOMDistributeur, anders wordt de garantievraag
eventueel onontvankelijk verklaard.
• D e garantie omvat zowel artikelen als
dienstverlening door de klantendienst
werkplaats van FACOM of die van de erkende
Distributeur.
• Voor reparaties geldt een garantietermijn
van een half jaar, zowel op de stukken als
op het werk. Deze garantie is uitsluitend van
toepassing op onderdelen die tijdens de laatste
reparatie zijn vervangen, met uitzondering van
verbruiksartikelen.
• FACOM verbetert zijn producten voortdurend
naar gelang de behoeften van de gebruikers
veranderen en de technische vooruitgang en kan
zonder voorafgaande waarschuwing modellen uit
zijn catalogus wijzigen of uit de handel nemen,
zonder de verplichting reparaties uit te voeren
aan eerder verkocht gereedschap. Artikelen die
niet meer in het programma voorkomen zullen
dan door een technisch gelijkwaardig product
worden vervangen.
FACOM-garantiebepalingen
• De FACOM-garantie geldt zonder tegenbericht
voor alle gereedschap dat onder normale
omstandigheden wordt gebruikt.
Uitgezonderd van de FACOM-garantie zijn:
• Verbruiksartikelen (producten dus, die door
het gebruik stuk gaan of beschadigd raken).
Hierbij valt onder andere te denken aan boren,
zaagbladen, slijp- en schuurschijven, mesjes,
vijlen, batterijen, accu’s, schroefdoppen e.d.
• D efecten die worden veroorzaakt door
onjuist gebruik van producten en vooral van
slijtagegevoelige onderdelen, zoals oneigenlijk
gebruik, gebruik anders dan in onze voorschriften
is aangegeven, door verwaarlozing of slecht
onderhoud van het gereedschap door de gebruiker.

www.facom.nl

• Defecten die worden veroorzaakt door wijzigingen
aan of reparaties van het product anders dan
door onze FACOM klantenservicewerkplaats of
die van onze erkende Distributeurs. Defecten
die zijn veroorzaakt door oorzaken van buitenaf
(diefstal, vallen, blikseminslag, overstroming,
brand, tijdens het transport van het product
ontstane beschadigingen, zonder de originele
verpakking teruggezonden producten enz.).
• De garantieperiode gaat in op het moment van
aankoop door de gebruiker bij de Distributeur,
die Klant is van FACOM. Bij elke aanspraak op
de garantie kan worden gevraagd naar een kopie
van de rekening als bewijs van de aankoopdatum
bij de Distributeur. Bij technische producten
die onder de beperkte garantie type D vallen,
moet deze verplicht door de gebruiker worden
getoond met het serienummer dat ook op het
gereedschap staat vermeld.
• De garantie geldt tijdens de aangegeven termijn
en met de tarieven, zoals die op de dag van
aankoop van het product golden.
• In het voorkomende geval dat het product niet
onder de garantie valt (de garantietermijn is
verlopen of de garantie is niet van toepassing op
grond van de in paragraaf 2 genoemde redenen)
en reparatie wel tot de mogelijkheden behoort,
wordt deze uitgevoerd nadat de klant een
opdracht tot reparatie heeft ondertekend.
• Het toepasbaar zijn van de garantie geeft geen
enkele aanspraak op schadeloosstelling of
schadevergoeding.
Garantietypes (kolom G van het tarief)
GARANTIE E: het gereedschap wordt kosteloos
en zonder tijdslimiet, overeenkomstig de
garantieprocedure en -bepalingen (zie paragrafen
1 en 2 hierboven), omgeruild.
GARANTIE R: het gereedschap wordt zonder
tijdslimiet, overeenkomstig de garantieprocedure
en -bepalingen (zie paragrafen 1 en 2 hierboven),
gerepareerd of omgeruild voor een vergelijkbaar
gerepareerd gereedschap.
GARANTIE D: garantie D is tijdsgebonden. De
duur ervan wordt aangegeven door een cijfer na de
D. Deze garantie geldt voornamelijk voor technische
producten of machines. Overeenkomstig de
garantieprocedure en -bepalingen (met uitzondering
van slijtagegevoelige onderdelen - zie de paragrafen
1 en 2 hierboven), dekt deze garantie, tijdens de
garantietermijn, de reparatie en het kosteloos
vervangen van defecte onderdelen.

Niet-contractueel document

• In die gevallen dat FACOM niet meer in staat
is om een onderdeel of gereedschap met
hetzelfde referentienummer te leveren,
neemt FACOM de verplichting op zich om een
technisch gelijkwaardig product te leveren of
een tegoedbon uit te schrijven voor het geval er
geen overeenkomstig product beschikbaar is.
• Het type garantie waaronder een bepaald product
valt, is af te lezen uit het geldende tarief (kolom
G), dat bij de FACOM-Distributeurs ter inzage ligt.
Bij bepaalde referentienummers wordt het type
garantie aangegeven op de verpakking of in de
bij het product geleverde documentatie.
• Bij artikelen waar geen aanduiding staat bij het
tarief (kolom G leeg), geldt alleen de wettelijke
garantie. Artikelen die als set worden geleverd,
behouden hun individuele garantie.
Jurisdictie en toepasselijk recht
• Bij onduidelijkheden over de toepassing van
deze Garantiebepalingen kan de gebruiker zich
wenden aan:
In Frankrijk :
– aan de Klantenservice (service Clients) van
FACOM, 6 et 8 rue Gustave Eiffel, F-91420
Morangis.
Daarbuiten:
– aan de filialen van FACOM, aangegeven
op pagina 868 van de Catalogus en op de
webpagina op het internet : www.facom.fr
– aan het FACOM-dealernetwerk.
• Bij onenigheid over de uitleg of de uitvoering
van de onderhavige Garantiebepalingen
zal deze onenigheid, indien er anders geen
overeenstemming kan worden bereikt, worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechtbank en is de Nederlandse Wet van
toepassing.
Toepassingsgebied
• De contractuele garantie van FACOM geldt in
volle omvang in alle landen waarin het product
officieel wordt verkocht en gedistribueerd.
Wettelijke garantie
• Onafhankelijk van de contractuele Facom
garantie kan de gebruiker altijd aanspraak
maken op zijn rechten krachtens de
Nederlandse Wet betreffende de garantie op
verborgen gebreken.
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FACOM, EUROPESE FABRIKANT
7 productiecentra in Europa, waarvan 5 in Frankrijk

Feuquières
Morangis

Laissey

Damparis
Arbois

13944.25 FACOM SAS met een kapitaal van
24 414 487.20 € - H.R. EVRY B328 630 645 - Intracommunautair BTW-nummer FR 49 328 630 645. Niet contractuele foto’s. FACOM behoudt zich het recht voor alle
informatie zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

