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GARANTIE- & GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.
Voor het activeren van je aanvullende garantie ga je naar
https://theflextap.com/garantie.

2.
De gebruiker legt een garantieaanvraag direct na constatering van het defect of de
storing ter beoordeling voor aan FlexTap.

3.
Deze FlexTap is gefabriceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen en zorgvuldig
gecontroleerd en geïnspecteerd voor het verlaten van de fabriek om de hoogste
kwaliteit te garanderen.

Deze gebruiks- en garantievoorwaarden doen in geen enkel geval afbreuk aan je
consumentenrechten. De standaard garantie is geldig jegens de eerste eigenaar voor
een periode van 2 (twee) jaar na aankoopdatum.

Indien er zich in deze periode toch een productiefout voordoet, kunt je contact
opnemen met de technische ondersteuning, zoals beschreven in het volgende
hoofdstuk van deze handleiding. Wanneer het probleem niet kan worden opgelost
word je gevraagd het product kosteloos te retourneren voor inspectie, mocht het
probleem onder de garantie vallen dan wordt het product kosteloos gerepareerd of
vervangen voor een nieuw product.

4.
Elke vorm van garantie is niet van toepassing in de onderstaande gevallen:

De FlexTap is onderworpen aan onjuist gebruik, nalatigheid of de instructies in deze
handleiding zijn niet of niet juist gevolgd;

De FlexTap is onderhevig aan schade buiten de macht van de fabrikant, inclusief
maar niet beperkt tot normale slijtage, beschadiging door blootstelling aan vuur,
overstromingen of andere natuurkrachten;

De filtercartridge is niet tijdig vervangen en/of niet volgens de voorschriften in de
handleiding;

Indien er aanpassingen, reparaties of demontages aan/van de FlexTap of het
systeem zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van de technische
ondersteuning van RED X Commerce BV.

Andere garanties dan deze en de wettelijk geldende garantie zijn niet van toepassing. 



5.
Bijvoorbeeld elektrische schok of verbranding. RED X Commerce BV, haar
agentschappen en haar medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde
aansprakelijk voor directe, indirecte of vervolgschade van welke aard dan ook
veroorzaakt door (onjuist) gebruik van de FlexTap.

6.
Probeer de FlexTap of het reservoir nooit te demonteren, repareren of te gebruiken
anders dan voorgeschreven in de handleiding.

7.
Volg altijd alle nationale en lokale veiligheidseisen en 
voorschriften voor de waterinstallatie en elektriciteitsinstallatie.

8.
Zorg dat het reservoir rechtop staat zoals aangegeven in de handleiding, niet in
direct zonlicht staat en er voldoende ventilatie aanwezig is. Gebruik het reservoir en
FlexTap niet bij temperaturen lager dan 0 °C. Was het reservoir niet direct met water.

9.
Het reservoir mag enkel worden aangesloten op een 220-240V, 13A, 50Hz, AC,
gezekerd en geaard stopcontact welke aan alle (nationale) veiligheidseisen voldoet.
Gebruik enkel het bijgeleverde snoer.

10.
Controleer regelmatig de slangen en aansluitingen op tekens van lekkage. Sluit bij
tekens van lekkage direct de hoofdkraan af en neem contact op met een expert.

11.
De FlexTap en reservoir mogen niet worden gebruikt door kinderen en personen met
een fysieke, zintuigelijke of mentale beperking. Enkel na duidelijke, uitvoerige
instructie en onder toezicht van een verantwoordelijke.

12.
Reinig de kraan enkel volgens de instructies op de website. Deze vind je bij het kopje
"Onderhoud" op de "Service" pagina.

13.
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de FlexTap in gebruik neemt en volg
alle instructies nauwkeurig op. Inspecteer het product voordat je het in gebruik
neemt.
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