
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEBRUIKSAANWIJZING
 

INBOUW GASKOOKPLAAT

EGK646STX
EGK656STGB
EGK226SX
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Service   

Belangrijke informatie 

Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt!  

 

Installatie 

Tijdens gebruik  

Kindveiligheid  

U MOET deze waarschuwingen eerst goed doorlezen voordat u met de installatie van de kookplaat begint. 

Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de dealer of vergelijkbare gekwalificeerde personen om een 

gevaarlijke situatie te voorkomen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, 

zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik

van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

● Het dient te worden geïnstalleerd en aangesloten in overeenstemming met de geldende voorschriften. Bijzondere aandacht dient te 

worden geschonken aan de relevante eisen ten aanzien van ventilatie. 

● Deze kookplaat is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet in de buurt van of met de kookplaat spelen.

●   De kookplaat wordt heet als het in gebruik is. 

● Houd kinderen uit de buurt totdat de kookplaat is afgekoeld. 

● Kinderen kunnen zich ook verwonden door pannen of potten van de kookplaat af te trekken.  

● Deze kookplaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor commerciële of industriële doeleinden.  

● Tijdens het gebruik zal een gaskooktoestel warmte en vocht produceren in de ruimte waarin deze is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat 

er een continue luchttoevoer is, de luchtroosters in goede staat zijn of dat er een afzuigkap is geïnstalleerd met een ontluchtingsslang. 

● Als de kookplaat gedurende een lange periode wordt gebruikt moet de ventilatie nog verder worden verbeterd door een raam te

openen of de afzuigkap op een hogere stand te zetten. 

● Gebruik de kookplaat niet als het in contact is met water. Gebruik de kookplaat niet met natte handen.  

● Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen in de gesloten positie staan wanneer de kookplaat niet in gebruik is.  

● Bij gebruik van andere elektrische apparaten dient u ervoor te zorgen dat het snoer niet in contact komt met de hete oppervlakken 

          van het kooktoestel.

●  Onstabiele of vervormde pannen mogen niet worden gebruikt op de kookplaat omdat onstabiele pannen een ongeluk kunnen 

          veroorzaken door te kantelen en de inhoud te laten morsen.  

● Laat de kookplaat nooit zonder toezicht tijdens het koken met olie en vetten.   

● Gebruik nooit gerechten met plastic of aluminiumfolie erop op de kookplaat.   

● Bederfelijke voedingsmiddelen, plastic voorwerpen en spuitbussen kunnen worden beïnvloed door warmte en dienen niet

          boven of onder de kookplaat te worden opgeslagen.  

● De kookplaat mag alleen worden gerepareerd of onderhouden door een erkende onderhoudsmonteur en hiervoor mogen uitsluitend 

originele goedgekeurde onderdelen worden gebruikt.  

● Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een hiervoor bevoegde persoon. 

● Dit apparaat moet volgens de geldende voorschriften worden geïnstalleerd en alleen in een goed geventileerde ruimte worden gebruikt.

●   Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u de kookplaat gebruikt. 

● Zorg ervoor dat de gas- en elektriciteitstoevoer overeenkomt met het type dat op het typeplaatje is vermeld.

● Probeer niet om de kookplaat op enigerlei wijze aan te passen. 
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● Voorafgaande aan de installatie dient u ervoor te zorgen dat de voorwaarden van de locale levering (soort gas en de gasdruk) en de 

afstelling van het apparaat met elkaar in overeenstemming zijn. 
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Beschrijving van de kookplaat 

Bediening 

Milieu-informatie 

Wok 

Groot (snel) 

Medium (semi-snel) 

Klein (spaar) 

(Zie figuur 1*) 

● Hou na de installatie bij het weggooien van de verpakking rekening met de veiligheid en het milieu.  

● Maak een oud apparaat onbruikbaar bij verwijdering door het snoer eraf te snijden.  

1. Bovenpaneel (roestvrij staal, gehard glas, emaille)  

2. 

3. 

4.     

5.  

Grote brander  

Medium branders  

Kleine brander  

Bedieningsknoppen  

Branders aansteken – Druk de knop in, draai helemaal naar links en de brander zal ontsteken. Voordat u de knop loslaat er 

eerst zeker van zijn dat er een vlam brandt. Als de brander niet ontsteekt, knop in 'uit' stand zetten en opnieuw proberen.  

Bij een stroomuitval of uitval van de ontsteking kan een lucifer of een aansteker worden gebruikt. Bij het hanteren van deze methode dient

 doorsnedeBrander Minimale         Maximale doorsnede

Als u een pan gebruikt die kleiner is dan de aanbevolen grootte, zal de vlam zich buiten de bodem van de pan verspreiden waardoor de 

handgrepen oververhit zullen worden.   

● Het symbool          op dit product geeft aan dat het niet als gewoon huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet naar een 

inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op 

de  juiste wijze wordt verwijderd helpt u mee om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, die 

anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over 

recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft 

gekocht.   
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u voorzichtig te zijn. De ontsteker werkt niet langer dan 15 seconden. Als na 15 seconden de brander nog niet brandt de actie stoppen,  

1 minuut wachten voordat u opnieuw probeert de brander te ontsteken. 

Als de vlammen van de brander per ongeluk uit zijn gegaan de bedieningsknop uitdraaien en pas na 1 minuut opnieuw proberen de brander

aan te steken. 

Als het zelfs na meerdere pogingen niet lukt om de brander aan te steken controleer dan of de vlamverdeler en de branderdeksel (zie diagram - figuur 2) 

in de juiste positie zijn. Om de vlam te doven, de bedieningsknop naar het symbool “●”  draaien.

1．Branderdeksel

2.   Vlamverdeler 

3.   Branderplaat 

4.   Ontstekings elektrode 

5.   Thermokoppel (Zie figuur 2*) 

Bij het inschakelen van de netspanning, na de installatie of een stroomuitval, is het heel normaal dat de vonkgenerator automatisch wordt geactiveerd. 

Om een maximaal rendement van de branders te krijgen kunt u het beste gebruik maken van potten en pannen met een platte bodem die bij de grootte 

van de gebruikte brander passen (zie onderstaande tabel). 

240 mm 

240 mm 

180 mm 

160 mm 

220 mm 

160 mm 

  

 

120 mm 

200 mm 



 

Onderhoud en reiniging 

Problemen/oplossingen 

De branders 

Pannendragers 

Ontstekingselektrode 

Thermokoppel 

Probleem 

• Er is geen vonk als het gas wordt aangestoken  

Voordat u enig onderhoud of reiniging uitvoert moet u de kookplaat loskoppelen van de stroomtoevoer. De kookplaat kan het beste worden

 gereinigd als het nog warm is. Het gemorste voedsel is dan eenvoudiger te verwijderen dan wanneer het is afgekoeld. 

De kookplaat 
Neem regelmatig de kookplaat af met een zachte goed uitgewrongen doek met warm water waar een beetje afwasmiddel aan is 

toegevoegd. Vermijd het gebruik van de volgende middelen:1) allesreiniger en bleekmiddelen;2) geïmpregneerde sponsjes die ongeschikt 

zijn voor anti-aanbak koekepannen;3) staalwollen schuursponsjes;4) bad/wastafel vlekverwijderaars.  

Als u ze met de hand afwast voorzichtig afdrogen omdat het emailleer- en verfproces voor scherpe kantjes kan zorgen aan de 

pannendragers. Indien noodzakelijk hardnekkige vlekken verwijderen met een reinigingspasta.   

De branderdeksels en de vlamverdelers kunnen worden verwijderd voor reiniging. Was de branderdeksels en de vlamverdelers met

De thermokoppel is erg belangrijk voor het afsnijden van de gasvoorziening als tijdens het koken de vlam uitgaat. Zorg ervoor dat ze erg schoon blijven. 
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heet zeepwater en verwijder vlekken met een milde reinigingspasta. Een goed bevochtigde staalwollen schuurspons kan met de 

nodige voorzichtigheid worden gebruikt, als de vlekken erg moeilijk zijn te verwijderen. 

Na het reinigen ervoor zorgen dat het goed wordt afgedroogd met een zachte doek. 

De elektronische ontsteking wordt verkregen door middel van een keramische "elektrode" en een metalen elektrode. Hou deze onderdelen 

erg goed schoon om problemen met het aansteken te voorkomen en controleer of de gaatjes van de vlamverdelers niet verstopt zijn.  

   vrij is van voedselresten

• Controleer of de branderdeksels en vlamverdelers op de juiste  

   manier zijn teruggeplaatst na de reiniging.  

Actie  

• Controleer of het apparaat is aangesloten en de stroomtoevoer aan

   staat  

• Controleer of de zekering van de huisinstallatie niet is doorgebrand  

• Controleer of de branderdeksels en vlamverdelers op de juiste  

   manier zijn teruggeplaatst na de reiniging.  

Wanneer u een pan met een holle of bolle onderkant gebruikt kunt u een extra rooster plaatsen op de pannendragers of een extra pan met

een rechte onderkant om de holle of bolle pan plaatsen (het extra rooster is optioneel, zit niet standaard bij de kookplaat）. 

Pas op als u voedsel frituurt in olie of vet, aangezien de uitschietende spetters vet en olie gemakkelijk kunnen ontbranden.  

Waarschuwing: Zodra de vloeistof begint te koken, de vlam zodanig omlaag zetten dat de vloeistof nog nauwelijks borrelt. Als de 

bedieningsknop moeilijk om te draaien is dient u contact op te nemen met uw lokale servicedienst (zie figuur 3*) 

• De vlamverdeler brandt onregelmatig                              • Controleer of de sproeier niet verstopt is en of de vlamverdeler
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（28~30/37） BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI 

√

I2E+ BE, FR 

I2H(20）

I2E(20) DE, LU, PL 

Breedte: 553mm   Diepte: 473mm 

Opmerking: wanneer de injectoren worden veranderd, moeten de nieuwe worden gekenmerkt door de gasvakman. 

 

Apparaat klasse: 3 

Dit apparaat voldoet aan de volgende EEG-richtlijnen: 2006/95, 93/68, 2004/108 en 90/396. 

 

Gassoort

  I3+

Afmetingen uitsparing 

Technische gegevens  

Conversie branders 

 AARDGAS LPG
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Instructies voor de installateur 

Breedte: 600mm   Diepte: 510mm 

Totale afmetingen 

I2L  

I3B/P(30) LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU 

 FR, IT, BE, NL, DK, IE, GB, GR, ES, PT, AT, FI, SE, CZ, EE, HU, LV, LT, SK, SI, IS, NO 

2H(20    / I2E+  / I2E(20)  （ ）  I3+ 28~30/37 I2L

Grote brander               1.30             3.0             0.85 1.22       3.0

Medium 

brander 

Kleine 

brander 

1.0 

/  I3B/P(30)  
Wok brander                1.30                               3.6              0.96   1.40        3.6

Injector Dia. (mm) kW Injector Dia. (mm) kW 

Gassoort              I  
）

   

                  0.72                                       1.0                                  0.50                                0.70  

FR,NL,RO

3 2

               0.97                                     1.75                              0.65   0.95                1.75 

0845-15

Breedte: 590mm   Diepte: 500mm 

Totale afmetingen 

Breedte: 553mm   Diepte: 473mm 

Afmetingen uitsparing 

(EGK656STGB) (EGK646STX/EGK226SX)



 

 

3

Belangrijke veiligheidsvoorschriften  

Locatie 

Installatie 

Gasaansluiting  

Ventilatie voorziening 

EGK646STX - EGK656STGB - EGK226SX                             Versie NL                             Pagina 7 van 10 

 11m³

De kookplaat kan worden geplaatst in een keuken, een keuken/eetkamer of zit/slaapkamer, maar niet in een badkamer, doucheruimte of 

garage.  

Voordat u de uitsparing maakt in het werkblad dient u ervoor te zorgen dat er een minimale afstand is van 55 mm tussen de achterkant van

BELANGRIJK: De kookplaat moet worden geïnstalleerd door een bevoegde persoon die kan werken met de relevante normen 

voor gas. Zorg ervoor dat, wanneer de kookplaat is geïnstalleerd, deze gemakkelijk toegankelijk blijft voor een monteur indien een 

reparatie nodig is.  

Als de kookplaat voor het eerst wordt geïnstalleerd  

De verbinding met de gastoevoer dient met een stijve of halfstijve buis te geschieden, dat wil zeggen staal of koper. De verbinding moet

geschikt zijn voor aansluiting op RC 1/2 (1/2 BSP schroefdraad). Als de uiteindelijke verbinding is gemaakt is het van wezenlijk belang

dat er een grondige lektest wordt uitgevoerd op de kookplaat en de installatie. Zorg ervoor dat de gasaansluiting geen druk uitoefent op 

de kookplaat. Zorg ervoor dat wanneer er een flexibele buis is gebruikt er geen contact kan zijn met beweegbare delen van de ombouw 

en het niet door een ruimte wordt gevoerd waar het mogelijk afgeklemd kan worden. 

de kookplaat en de muur. Een minimale afstand van 100 mm dient er te zijn tussen de zijkanten van de kookplaat en eventuele 

aangrenzende kasten of muren. De minimale afstand tussen brandbaar materiaal dat boven de kookplaat kan worden geplaatst rond de 

hoeken van de kookplaat is 400 mm. Als het op minder dan 400 mm is geplaatst dient er een ruimte van 50 mm vanaf de hoeken van de

kookplaat in acht te worden genomen. De minimale afstand dat brandbaar materiaal direct boven de kookplaat kan worden gehangen is 

700 mm (zie figuur 4*). Waarschuwing: Het gebruik van een gaskooktoestel zal resulteren in de productie van warmte en vocht in de 

ruimte waarin het is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is: hou ventilatiegaten open of installeer een mechanisch 

ventilatie-apparaat. Bij langdurig intensief gebruik van het apparaat zou extra ventilatie nodig kunnen zijn, bijvoorbeeld het openen van 

een raam of meer effectieve ventilatie, bijvoorbeeld door het niveau van de mechanische afzuiging, indien aanwezig, te verhogen. 

De kookplaat mag niet in een zit/slaapkamer worden geïnstalleerd met een volume van minder dan 20m³. Als het wordt geïnstalleerd in 

een ruimte met minder dan 5m³ is een ontluchter of een effectieve oppervlakte van 110cm²noodzakelijk. Als het wordt geïnstalleerd in 

een ruimte met een inhoud tussen 5m³en 10m³is een ontluchter of een effectieve oppervlakte van 50cm²nodig, terwijl er geen 

ontluchting nodig is als het volume boven 11m³uitkomt. Echter, als de ruimte een deur heeft die direct naar buiten open gaat is geen 

ontluchter nodig, zelfs als de inhoud tussen 5m³ en          is. Als er nog andere brandstof verbrandende apparaten in dezelfde ruimte zijn,

dienen deze te worden meegenomen in de berekening van de benodigde ventilatie voorzieningen.  

Zodra de kookplaat is geïnstalleerd is het belangrijk om alle beschermende materialen, die er in de fabriek zijn opgezet, af te halen. Elke 

installatie van een gasapparaat moet door een bevoegde persoon gebeuren.  

De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid op zich, als de hierboven vermelde instructies of een van de andere veiligheidsvoorschriften 

die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing worden genegeerd.  

Het eind van de pijp, die de GJ 1/2" schroefdraad elleboog omvat, wordt zodanig bevestigd dat de pakking tussen de onderdelen in komt 

te zitten zoals is weergegeven in het schema (zie figuur 5). Schroef de onderdelen aan elkaar vast zonder teveel kracht te zetten.   

Belangrijk: Bij het installeren van de kookplaat boven een ingebouwde oven dient de oven op twee houten plankjes te worden geplaatst; 

in het geval van een gezamenlijke kastfront dient u er rekening mee te houden om aan de achterkant een ruimte van minstens 

45 x 560 mm vrij te houden.                          

Bij een installatie op een inbouwoven zonder een mechanische ventilatie dient u ervoor te zorgen dat er lucht in- en uitlaten zijn om 

voldoende ventilatie te hebben voor de binnenkant van het inbouwmeubel. 
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Elektrische aansluitingen 

DE KOOKPLAAT MOET GEAARD ZIJN  

Montage van de kookplaat in het werkblad  
De inbouw van de kookplaat als volgt uitvoeren:  

Controleer de kookplaat na installatie en voor gebruik 

 Afmetingen uitsparing  

Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn om deze kookplaat te installeren mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektriciën
of een daartoe bevoegde persoon worden uitgevoerd. 
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Het is belangrijk dat de elleboogpijp correct wordt geïnstalleerd, met de schouderkant aan het eind van het schroefdraad, 

gemonteerd op de verbindingsbuis van de kookplaat. Het achterwege blijven van een correcte montage zal een gaslek veroorzaken. 

A: Einde van de as met 1/2 BSP schroefdraad  

B: Pakking 

C: Koppelingsmoer 

D: Verbindingsstuk voor de slang (zie figuur 5*)

  De afmetingen van de uitsparing worden gegeven in het diagram (afmetingen worden gegeven in mm.)  (Zie figuur 6*) 

Deze kookplaat is ontworpen om te worden aangesloten op AC elektrische voeding. 

Voor het inschakelen eerst controleren of de spanning van de elektriciteitsvoorziening gelijk is aan datgene wat op het typeplaatje van de kookplaat is 

vermeld. Zorg ervoor dat de voedingskabel van de kookplaat niet in aanraking komt met oppervlakken met temperaturen boven de 50°C.

 

De rand van de kookplaat vormt een dubbele afdichting die het binnendringen van vloeistoffen voorkomt.  

● Plaats de afdichtstrips die met de kookplaat zijn meegeleverd op de randen van de uitsparing en zorg ervoor dat waar ze elkaar 

          raken ze elkaar niet overlappen;  

● Plaats de kookplaat in de uitsparing en zorg ervoor dat het in het midden komt te zitten 

● Bevestig de kookplaat met de daarvoor bestemde bevestigingsbeugels en schroeven, zoals getoond in de tekening. Nadat de 

schroeven zijn vastgedraaid, kunnen de overtollige stukken afdichtingstrip worden verwijderd (zie figuur 7*). 

Druk testen  

De vervanging / omzetting van de gaskookplaat mag alleen door een gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. 

Het is belangrijk om te zien voor welk soort gas dit model kookplaat is ontworpen. Controleer daarom het typeplaatje op de kookplaat.

De kookplaat kan worden omgebouwd van de ene soort gas naar een andere soort vooropgesteld dat de juiste injectoren worden 

ingebouwd en de gastoevoer wordt aangepast. 

● Verwijder de linker pannendrager en de vlamverdeler en branderdeksel linksvoor.  

Wanneer de kookplaat volledig is geïnstalleerd dient de minimale vlaminstelling te worden gecontroleerd. Volg hiervoor de volgende 

stappen: 

● Draai de gaskraan naar de MAX positie en geef ontsteking 

● Draai de gaskraan naar de laagste vlampositie MIN en draai de bedieningsknop een aantal keer van MIN naar MAX. Als de vlam

   ontstabiel is of dooft de volgende procedure volgen.  

Procedure:  

● Opnieuw de brander ontsteken en op MIN zetten.  

● Verwijder de bedieningsknop en gebruik een dunne schroevendraaier en draai aan de stelschroef totdat de vlam stabiel is en niet

    uitgaat als de knop van MIN naar MAX wordt gedraaid.  

● De stelschroef kan midden op de as van de gaskraan zitten, of op de gaskraan zelf, aan de linkerzijde of aan de onderzijde (zie 

   figuur 8*).  

● Herhaal de procedure voor aanpassing van alle branders.  

● Bevestig de drukmeter op de injector.  

● Draai het gas van de brander open en ontsteek een andere brander.     

● Draai de branders weer uit.  

Ombouw van aardgas naar LPG of van LPG naar aardgas 

Belangrijk  
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Figuur  5                           Figuur 6                         Figuur 7                           Figuur 8 
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Lighting Burners
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   Figuur  1                                                Figuur 2 

Werkwijze 

Gasvolume aanpassen 

Afbeeldingen 

 Zorg ervoor dat de gaskranen in de “●” stand staan 

 Haal de kookplaat van de stroomtoevoer 

 Verwijder alle pannendragers, branderdeksels, ringen, vlamverdelers en bedieningsknoppen 

 Met behulp van een dunne schroevendraaier (7mm) kunnen de injectoren worden losgeschroefd en vervangen door de 

           juiste exemplaren

Met behulp van een dunne schroevendraaier de stelschroef vastdraaien, die in het midden van de as van de gaskraan zit. 

Na voltooiing het vervangende typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat bevestigen. 

  

 

       Figuur 3                                                       Figuur  4

 

700 mm

600 mm

1

50 mm

50 mm

55 mm

400 mm

400 mm

Stelschroeven

Afdichtingg

15 mm
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GARANTIEBEPALINGEN 
 
1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van 
       het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.  
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt 
 getoond, samen met de originele aankoopnota. 
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of 
 onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste 
 spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd.  Er kan ook geen beroep op de 
 garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door 
 ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie 
 schotten, lak- en/of emaille beschadigingen. 
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: 
 a. Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, 
   thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 
   genoemde onderdelen. 
 b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 5 jaar, in gelijke percentages. 
6. De garantie omvat uitsluitend het verstrekken van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons 
 volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten 
 die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en 
 zijn voor rekening van de gebruiker.  Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de 
 voorrijdkosten en het arbeidsloon wordt omschreven. 
  NB Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, 
  zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden 
 uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of 
 onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. 

 
 
EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN 
 
1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier.  Eventuele  terugname 

van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze 
 garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 
3.  Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: 
 a. de voorrijdkosten 
 b. het arbeidsloon 
 c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5) 
4. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd. 
5. De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag 
 voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%. 
6. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen a contant te worden voldaan met inachtname 
 van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt order rembours. 

 
Voor service: Exquisit   www.domest.nl – zie service 
 tel.  0314 – 346646 
 fax. 0314 – 378232 
 e-mail: service@domest.nl    

                                                                 
 
Naam/adres/woonplaats koper: 
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

Importeur:  DOMEST import - export B.V.  
  J.F. Kennedylaan 101b   NL - 7001 CZ Doetinchem 
  Tel. 0314 - 362244       Fax 0314 – 378232 e-mail: service@domest.nl 
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