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Hartelijk dank voor je aankoop van een YAKINIKU® product. 

Deze vrijwillige garantie van YAKINIKU® wordt kosteloos aan jou verstrekt. Hierin vindt je alle informatie die je nodig hebt voor 
reparatie van je YAKINIKU® product in het onwaarschijnlijke geval van storingen of defecten.

Krachtens geldende wetgeving heeft de klant een aantal rechten indien het product defect is. Deze rechten omvatten aanvullende 
service of vervanging, reductie van de aankoopprijs en compensatie. Binnen de Europese Unie is dit bijvoorbeeld, een tweejarige 
wettelijke garantie met ingang van de datum waarop het product wordt overgedragen.

Deze garantie heeft geen invloed op deze en overige wettelijke rechten. Deze garantie kent zelfs aanvullende rechten toe aan de 
eigenaar, buiten de wettelijke garantiebepalingen.

GARANTIE YAKINIKU® PRODUCTEN

1.1. VRIJWILLIGE GARANTIE VAN YAKINIKU®

YAKINIKU® biedt de koper van het YAKINIKU®-product (of, indien sprake is van een geschenk of promotieactie, de persoon voor 
wie het als geschenk of promotie-item is gekocht) de garantie dat het YAKINIKU®-product vrij is van defecten in materiaal en 
fabricage gedurende de hieronder aangegeven periode(n), onder voorbehoud van montage en gebruik in overeenstemming met 
de bijbehorende gebruikershandleiding. (Opmerking: als je de gebruikers-handleiding van jouw YAKINIKU®-product verliest of 
kwijtraakt, kun je een vervangend exemplaar aanvragen via waar het product aangeschaft is, of op de landspecifieke website 
waarnaar je wordt doorverwezen.)

Slijtage, roest, vervorming en verkleuring van de onderdelen (met name de roestvaststalen onderdelen) die direct in contact komen 
met het vuur zijn normaal en worden op geen enkele wijze als productiefout beschouwd – ze zijn het logische gevolg van het gebruik 
van de producten.

Bij normaal gebruik en onderhoud bij een eengezinswoning of appartement zal YAKINIKU® binnen het kader van deze garantie defecte 
onderdelen repareren of vervangen met inachtneming van de hieronder aangegeven perioden, beperkingen en uitzonderingen. VOOR 
ZOVER DIT KRACHTENS GELDENDE WETGEVING MOGELIJK IS, WORDT DEZE GARANTIE SLECHTS AAN DE OORSPRONKELIJKE 
KOPER VERSTREKT EN KAN DEZE GARANTIE NIET WORDEN OVERGEDRAGEN OP VOLGENDE EIGENAREN, BEHALVE INDIEN 
SPRAKE IS VAN GESCHENKEN EN PROMOTIEACTIES ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

1.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR IN HET KADER VAN DEZE GARANTIE

Voor een probleemloze garantiedekking is het belangrijk (maar niet verplicht) om jouw YAKINIKU®-product online te registreren 
op de YAKINIKU®-website (www.yakinikugrill.com) of op de land specifieke website waarnaar je wordt doorverwezen. Bewaar ook 
je originele aankoop bon en/of factuur. Door jouw YAKINKU®-product te registreren, bevestig je de garantiedekking en wordt het 
mogelijk voor YAKINIKU® om indien nodig contact met je op te nemen. 

Bovenstaande garantie is alleen van toepassing wanneer de eigenaar zorgvuldig met het YAKINIKU®-product omgaat door 
alle montage-instructies, gebruiksinstructies en aanwijzingen voor preventief onderhoud op te volgen zoals beschreven in de 
bijbehorende gebruikershandleiding, tenzij de eigenaar kan bewijzen dat het defect of de storing niets te maken heeft met het zich 
niet houden aan bovenstaande verplichtingen. 
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Als je in een kustgebied woont of jouw product in de buurt van een zwembad is geplaatst, behoort het regelmatig schoonmaken en 
afspoelen van de buitenkant van het product tot het regulier onderhoud, zoals beschreven in de bijbehorende gebruikershandleiding.

Controleer aan de hand van de onderdelenlijst en de tekening of de verpakkingsinhoud volledig is. Mochten hier onderdelen missen 
of schade aan het product zijn vanuit de doos, neem dan contact op met de winkel waarbij het YAKINIKU®-product gekocht is. 
 
1.3. DEKKINGSDATUM & GARANTIE CLAIMEN

De dekkingsdatum van de garantie begint wanneer het YAKINIKU®-product aangeschaft is bij een geautoriseerde dealer. Deze 
garantie loopt tot de voorheen benoemde tijdsduur.

De garantie voor een YAKINIKU®-product kan gedaan worden bij de winkel waar het product gekocht is. Om de garantie te claimen 
is het noodzakelijk om de aankoopfactuur te overhandigen aan de winkel. Voor de YAKINIKU®-producten gekocht buiten Europa 
geld dat garantie claims worden verwerkt bij een geautoriseerde dealer of distribiteur in het land van aankoop. De garantieclaim 
moet worden gemaakt bij een geautoriseerde dealer of distribiteur binnen het land van aankoop. Verscheep of verstuur geen 
onderdelen voor de garantie claim voordat er contact is geweest met de geautoriseerde dealer of distributeur, omdat het in sommige 
gevallen niet nodig is om onderdelen terug te sturen voor de garantie.

Om de garantie te kunnen claimen moet de volgende informatie aan de geautoriseerde dealer verstreken worden: de aankoop 
factuur met de datum van de aankoop en de naam van de geautoriseerde dealer waar het YAKINIKU®-product aangeschaft is, welk 
YAKINIKU®-product aangeschaft is waar de garantie over geclaimd wordt samen met een accurate beschrijving van het probleem 
van het defecte onderdeel.

YAKINIKU® is niet aansprakelijk voor verzending, bezorgkosten, arbeid, verpakkingskosten, invoerrechten, BTW of andere 
belastingen als resultaat voor het claimen van de garantie, onderhoud, repareren of retour, tenzij het schriftelijk geautoriseerd is 
door YAKINIKU®. 

1.3.1. Garantie afhandeling/garantie uitsluiting

Als je denkt dat een onderdeel wordt gedekt door deze garantie, neem je contact op met de winkel waar het YAKINIKU®-product 
aangeschaft is. YAKINIKU® zal defecte onderdelen die worden gedekt door deze garantie na onderzoek naar eigen goeddunken 
repareren of vervangen. Ingeval reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan YAKINIKU® ervoor kiezen (naar eigen goeddunken) om 
het product te vervangen door een nieuw product van gelijke of grotere waarde. YAKINIKU® kan vragen om onderdelen (voldoende 
gefrankeerd) op te sturen voor inspectie.

Deze GARANTIE vervalt indien er sprake is van schade, slijtage, verkleuringen en/of roest waarvoor YAKINIKU® niet verantwoordelijk 
is, en welke is veroorzaakt door:

 - Misbruik, oneigenlijk gebruik, wijziging, modificatie, verkeerd gebruik, vandalisme, verwaarlozing, onjuiste montage of installatie 
of het niet naar behoren uitvoeren van normaal en routineonderhoud;

 - Blootstelling aan zoute lucht en/of chloor afkomstig van bijvoorbeeld zwembaden, bubbelbaden en thermale baden;
 - Ernstige weersinvloeden zoals hagel, orkanen, aardbevingen, tsunami’s, hoogwater, tornado’s of zware stormen.

Bij gebruik en/of installatie van niet-originele onderdelen op jouw YAKINIKU® -product komt deze garantie te vervallen en wordt 
eventuele daaruit voortvloeiende gevolgschade niet gedekt door deze garantie. Wanneer je een product zonder toestemming 
van YAKINIKU® of door een niet door YAKINIKU® geautoriseerde onderhoudstechnicus laat ombouwen/ aanpassen voor andere 
brandstoffen, vervalt deze garantie.

De vrijwillige verlenging van de garantie van YAKINIKU® is enkel van kracht wanneer deze is aangemeld binnen een maand van 
aankoop via de website van YAKINIKU® (www.yakinikugrill.com).

Let op: Als de consument van een ongeautoriseerde bron koopt, zelfs een bedrijf wat een legitiem bedrijf is die ongeopende dozen 
verkoopt met garantieformulieren (maar het is een ongeautoriseerde verkoper), dan kopen ze, volgens de wet, een gebruikt product. 
Als een product gekocht wordt via een ongeautoriseerde tussenpersoon of een detailhandelaar, of van een ongeautoriseerde online 
detailhandelaar, dan wordt het product gekocht zonder garantie van YAKINIKU®, ondanks de uitspraken of beweringen van de 
verkoper. Dit beleid wordt gehanteerd door meerdere merken en bedrijven, niet alleen bij YAKINIKU®.
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In onderstaande garantietabel is snel te zien hoeveel garantie er op welke onderdelen of producten wordt gegeven. Voor specifieke 
toeliching wat hier wel of niet onder valt, verwijzen wij u naar de toelichting in de artikelen 1.4 (consument) of 6 (professioneel). 

ONDERDEEL/ PRODUCT CONSUMENT PROFFESIONEEL
Geglazuurd keramiek Kamado ........................................... 20 jaar ..................................1 jaar
Geglazuurd keramiek Shichirin .......................................... 2 jaar ....................................1 jaar
Niet geglazuurd keramiek .................................................. 2 jaar ....................................n.v.t.
Metalen onderdelen (ongecoat) ........................................ 2 jaar ....................................1 jaar
Houten onderdelen ............................................................ 2 jaar ....................................1 jaar
Installatie onderdelen ........................................................ 1 jaar ....................................6 maanden
Accessoires ....................................................................... 1 jaar ....................................6 maanden
Slijtage onderdelen ........................................................... n.v.t. .....................................n.v.t.
Gietijzer ............................................................................. 2 jaar ....................................1 jaar
Gepoedercoat staal............................................................ 2 jaar ....................................1 jaar
Stenen werkblad ............................................................... 2 jaar ....................................1 jaar

2.1. GARANTIETERMIJNEN PARTICULIER GEBRUIK:

2.1.1. Geglazuurde keramische onderdelen YAKINIKU® Shichirin

De geglazuurde keramische onderdelen van de YAKINIKU® Shichirin hebben een garantie tot twee (2) jaar voor de originele koper. 
Deze keramische onderdelen zijn niet gedekt als het gaat om val, stoot of misbruikschade. Wanneer er sprake is van doorscheuren 
door gebruik waardoor er structurele zwakte ontstaat geldt er een garantie periode van twee (2) jaar op het keramiek.

2.1.2. Geglazuurde keramische onderdelen YAKINIKU® Kamado

De geglazuurde keramische onderdelen van de YAKINIKU® Kamado hebben een garantie tot twintig (20) jaar voor de originele koper. 
Deze keramische onderdelen zijn niet gedekt als het gaat om val, stoot of misbruikschade. Wanneer er sprake is van doorscheuren 
door gebruik waardoor er structurele zwakte ontstaat geldt er een garantie periode van twee (2) jaar op het keramiek.

Bij al onze geglazuurde keramiek bieden we geen garantie op fijne haarscheurtjes. De fijne haarscheurtjes in de afwerking 
(glazuur) van jouw YAKINIKU® product kunnen al ontstaan wanneer het keramiek wordt gebakken. Tijdens dit proces kan het 
glazuur en keramiek uitzetten, waardoor fijne haarscheurtjes mogelijk zichtbaar worden. Bij geglazuurde oppervlakken die bijzonder 
hittebestendig moeten zijn, komen deze fijne haarscheurtjes vaker voor en zijn deze zelfs gewenst. Dit maakt de keramiek robuuster 
tegen temperatu-urschommelingen. Het minder flexibele glazuur kan “meebewegen” met het keramiek. Deze fijne haarscheurtjes 
zorgen dat het keramiek minder breekbaar is en extra duurzaam. Haarscheurtjes komen niet alleen voor bij de productie van 
keramiek, maar ook bij bijvoorbeeld het schilderen van olieverfschilderijen.

2.1.3 Niet geglazuurde keramische onderdelen

Niet geglazuurde keramische onderdelen van YAKINIKU® hebben een garantie tot twee (2) jaar voor de originele koper tegen 
barsten/doorbranden. Deze keramische onderdelen zijn niet gedekt als het gaat om val, stoot of misbruikschade.

2.2. METALEN ONDERDELEN

Metaal, roestvaststaal en gietijzeren producten van de YAKINIKU® (inclusief het RVS frame, RVS luchtschuiven en het RVS rooster) 
hebben een garantie tot twee (2) jaar voor de originele koper. 

Bij YAKINIKU® wordt er extra gefocust op het toepassen van materialen die resistent zijn tegen roest en te gebruiken zijn voor hoge 
temperaturen. Echter, metalen materialen en de coating die daar op zit kunnen aangetast worden door verschillende oppervlakten, 
krassen of blootstellingen van stoffen en situaties die buiten de macht van YAKINIKU® liggen. Stoffen zoals chloor, industriële 
dampen, chemicaliën, meststoffen, extreme vochtigheid, pesticiden en zout kunnen ervoor zorgen dat de afwerking van het metaal 
corrodeerd. Om deze redenen geldt de garantie voor metalen, RVS en gietijzeren onderdelen niet voor roest, oxidatie, vervagen of 
andere onvolkomenheden, behalve als het zorgt voor structurele verzwakking of breken van deze onderdelen van het YAKINIKU® 
onderdeel.
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2.3. HOUTEN ONDERDELEN

Alle houten en bamboe onderdelen hebben een garantie van twee (2) jaar voor de originele koper. Houten producten zijn niet gedekt 
voor normale verwering, scheuren of verbranden doordat deze in contact zijn gekomen met een warmtebron, tenzij er sprake is van 
een structuele verzwakking.

2.4. INSTALLATIE-ONDERDELEN

Onderdelen voor installatie, zoals schroeven, bouten, moeren, stelvoeten en silicone dopjes hebben een garantie termijn van één 
(1) jaar. 

2.5. ACCESSOIRES

Op YAKINIKU® accessoires welke niet onder slijtage-onderdelen vallen geldt de wettelijke garantietermijn van twee (1) jaar.

2.6. SLIJTAGE - ONDERDELEN 

Op YAKINIKU® slijtage - onderdelen en producten geldt géén garantie. Hierbij kan men denken aan b.v. Vilt, hanschoenen, etc. 

2.7. GIETIJZER

Wij bieden een garantie van twee (2) jaar op algemene fabricagefouten, defecten en op schade die het product onbruikbaar maakt. 
Cosmetische schade, zoals: scheuren, barsten en splinters, zijn niet gedekt door de garantie.

2.8. GEPOEDERCOAT STAAL

Een aantal van de YAKINIKU® producten heeft een poedercoating. Hierbij is  extra voorzichtigheid nodig bij de montage/installatie 
van het product. YAKINIKU® is niet aansprakelijk voor schade als resultaat van het niet volgen van de instructies of het niet volgen 
van de installatie tips, alsmede beschadigingen aan het gecoate product door onzorgvuldige montage en installatie. 

Door verschillende weersomstandigheden is het mogelijk dat na verloop van tijd de coating verkleuringen ontwikkeld. YAKINIKU® 
is niet aansprakelijk voor deze verkleuringen.

Voor gepoedercoat stalen onderdelen geldt een garantieperiode van twee (2) jaar bij particulier gebruik.

2.9. STENEN WERKBLADEN 

Gesinterd steen valt niet onder een traditioneel product die bijvoorbeeld bekendstaan als keramiek of porselein. Bij gesinterd steen 
worden de 100% natuurlijke grondstoffen op een specifieke manier verwerkt. Hierbij versmelten onder hoge druk en op hoge 
temperatuur de moleculen als het ware tot een nieuw gesteente. 

Gesinterd steen is weerbestendig en kan permanent buiten worden opgeslagen;

Gesinterd steen is een compact en stevige massa, waardoor het kwetsbaar is voor beschadigingen door stoten. Daarom is het 
belangrijk om voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld zware voorwerpen, omdat bij het vallen van het voorwerp de impact die op het 
werkblad komt onherstelbare schade kan veroorzaken;

Het is aangeraden om een snijplank te gebruiken om ingrediënten op te snijden. Dit voorkomt dat de gebruikte messen bot worden;
Vermijd contact met zeer agressieve schoonmaakmiddelen, zoals aceton, metaalreinigers, afvoerreinigers en andere producten met 
een pH-waarde <2 of >12; 

Ga nooit op het gesinterd stenen blad staan of zitten! 

Op stenen werkbladen geldt een garantieperiode van één (2) jaar bij particulier gebruik. 

Niet gedekt bij garantie!
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Slijtage, corrosie, vervorming en verkleuring van de aan hitte blootgestelde onderdelen; 

Corrosie en verkleuring veroorzaakt door invloeden van buitenaf;

Cosmetische scheuren in het metaal of stenen blad vallen niet onder de garantie. Het valt wel onder garantie wanneer het product 
door de schade niet als behoren gebruikt kan worden.

Visuele onregelmatigheden die samengaand zijn aan het fabricageproces;

Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van onze veiligheids-, opstellings-, gebruiks-, en instructies/tips voor onderhoud, zoals 
lakschaden, splinter of deuken in de producten. 

3.1. GARANTIETERMIJNEN PROFESSIONEEL GEBRUIK:

3.1.1. Geglazuurde keramische onderdelen YAKINIKU® Shichirin

De geglazuurde keramische onderdelen van de YAKINIKU® Shichirin hebben een garantie tot één (1) jaar voor de originele koper. 
Deze keramische onderdelen zijn niet gedekt als het gaat om val, stoot of misbruikschade. Wanneer er sprake is van doorscheuren 
door gebruik waardoor er structurele zwakte ontstaat geldt er een garantie periode van één (1) jaar op het keramiek.

3.1.2. Geglazuurde keramische onderdelen YAKINIKU® Kamado

De geglazuurde keramische onderdelen van de YAKINIKU® Kamado hebben een garantie tot één (1) jaar tegen barsten en 
doorbranden. Deze keramische onderdelen zijn niet gedekt als het gaat om val, stoot of misbruikschade. Wanneer er sprake is van 
doorscheuren door gebruik waardoor er structurele zwakte ontstaat geldt er een garantie periode van één (1) jaar op het keramiek.

Bij al onze geglazuurde keramiek bieden we geen garantie op fijne haarscheurtjes. De fijne haarscheurtjes in de afwerking 
(glazuur) van jouw YAKINIKU® product kunnen al ontstaan wanneer het keramiek wordt gebakken. Tijdens dit proces kan het 
glazuur en keramiek uitzetten, waardoor fijne haarscheurtjes mogelijk zichtbaar worden. Bij geglazuurde oppervlakken die bijzonder 
hittebestendig moeten zijn, komen deze fijne haarscheurtjes vaker voor en zijn deze zelfs gewenst. Dit maakt de keramiek robuuster 
tegen temperatu-urschommelingen. Het minder flexibele glazuur kan “meebewegen” met het keramiek. Deze fijne haarscheurtjes 
zorgen dat het keramiek minder breekbaar is en extra duurzaam. Haarscheurtjes komen niet alleen voor bij de productie van 
keramiek, maar ook bij bijvoorbeeld het schilderen van olieverfschilderijen.

3.1.3 Niet geglazuurde keramische onderdelen

Niet geglazuurde keramische onderdelen van YAKINIKU® vallen onder slijtage-onderdelen en vallen derhalve niet onder de 
garantieregeling. Denk hierbij aan onderdelen als de fire box en de fire ring.

3.2. METALEN ONDERDELEN

Metaal, roestvaststaal en gietijzeren producten van de YAKINIKU® hebben een garantie tot één (1) jaar voor de originele koper. 

Bij YAKINIKU® wordt er extra gefocust op het toepassen van materialen die resistent zijn tegen roest en te gebruiken zijn voor hoge 
temperaturen. Echter, metalen materialen en de coating die daar op zit kunnen aangetast worden door verschillende oppervlakten, 
krassen of blootstellingen van stoffen en situaties die buiten de macht van YAKINIKU® liggen. Stoffen zoals chloor, industriële 
dampen, chemicalien, meststoffen, extreme vochtigheid, pesticiden en zout kunnen ervoor zorgen dat de afwerking van het metaal 
corrodeerd. Om deze redenen geldt de garantie voor metalen, RVS en gietijzeren onderdelen niet voor roest, oxidatie, vervagen of 
andere onvolkomenheden, behalve als het zorgt voor structurele verzwakking of breken van deze onderdelen van het YAKINIKU® 
onderdeel.

3.3. HOUTEN ONDERDELEN

Alle houten en bamboe onderdelen hebben een garantie van één (1) jaar voor de originele koper. Houten producten zijn niet gedekt 
voor normale verwering, scheuren of verbranden doordat deze in contact zijn gekomen met een warmtebron.
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3.4. INSTALLATIE-ONDERDELEN

Onderdelen voor installatie, zoals schroeven, bouten, moeren, stelvoeten en silicone dopjes hebben een garantie termijn van zes 
(6) maanden. 

3.5. ACCESSOIRES

Op YAKINIKU® accessoires welke niet onder slijtage-onderdelen vallen geldt de wettelijke garantietermijn van één (1) jaar.

3.6. SLIJTAGE - ONDERDELEN 

Op YAKINIKU® slijtage - onderdelen en producten geldt géén garantie. Hierbij kan men denken aan b.v. Vilt, hanschoenen, etc. 

3.7. GIETIJZER

Wij bieden een garantie van één (1) jaar op algemene fabricagefouten, defecten en op schade die het product onbruikbaar maakt. 
Cosmetische schade, zoals: scheuren, barsten en splinters, zijn niet gedekt door de garantie.

3.8. GEPOEDERCOAT STAAL

Een aantal van de YAKINIKU® producten heeft een poedercoating. Hierbij is  extra voorzichtigheid nodig bij de montage/installatie 
van het product. YAKINIKU® is niet aansprakelijk voor schade als resultaat van het niet volgen van de instructies of het niet volgen 
van de installatie tips, alsmede beschadigingen aan het gecoate product door onzorgvuldige montage en installatie. 

Door verschillende weersomstandigheden is het mogelijk dat na verloop van tijd de coating verkleuringen ontwikkeld. YAKINIKU® 
is niet aansprakelijk voor deze verkleuringen.

Voor gepoedercoat stalen onderdelen geldt een garantieperiode van één (1) jaar bij professioneel gebruik.

3.9. STENEN WERKBLADEN

Gesinterd steen valt niet onder een traditioneel product die bijvoorbeeld bekendstaan als keramiek of porselein. Bij gesinterd steen 
worden de 100% natuurlijke grondstoffen op een specifieke manier verwerkt. Hierbij versmelten onder hoge druk en op hoge 
temperatuur de moleculen als het ware tot een nieuw gesteente. 

Gesinterd steen is weerbestendig en kan permanent buiten worden opgeslagen;

Gesinterd steen is een compact en stevige massa, waardoor het kwetsbaar is voor beschadigingen door stoten. Daarom is het 
belangrijk om voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld zware voorwerpen, omdat bij het vallen van het voorwerp de impact die op het 
werkblad komt onherstelbare schade kan veroorzaken;

Het is aangeraden om een snijplank te gebruiken om ingrediënten op te snijden. Dit voorkomt dat de gebruikte messen bot worden;

Vermijd contact met zeer agressieve schoonmaakmiddelen, zoals aceton, metaalreinigers, afvoerreinigers en andere producten met 
een pH-waarde <2 of >12; 

Ga nooit op het gesinterd stenen blad staan of zitten. 

Op stenen werkbladen geldt een garantieperiode van één (1) jaar bij professioneel gebruik. 

Niet gedekt bij garantie!

Slijtage, corrosie, vervorming en verkleuring van de aan hitte blootgestelde onderdelen; 

Corrosie en verkleuring veroorzaakt door invloeden van buitenaf;

Cosmetische scheuren in het metaal of stenen blad vallen niet onder de garantie. Het valt wel onder garantie wanneer het product 
door de schade niet als behoren gebruikt kan worden.



 ©YAKINIKU B.V. 2022 - v2.0 - 13-07-2022

Visuele onregelmatigheden die samengaand zijn aan het fabricageproces;

Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van onze veiligheids-, opstellings-, gebruiks-, en instructies/tips voor onderhoud, zoals 
lakschaden, splinter of deuken in de producten. 

4.1. VRIJWARINGEN

Afgezien van de garantie en vrijwaringen beschreven in deze garantieverklaring, wordt uitdrukkelijk geen verdere garantie of 
vrijwillige aansprakelijkstelling gegeven welke verder gaat dan de wettelijke aansprakelijkheid die op YAKINIKU® van toepassing is. 
Situaties of aanspraken waarbij YAKINIKU® volgens de wet verplichte aansprakelijkheid heeft, worden niet beperkt of uitgesloten 
door deze garantieverklaring.

Na de betreffende perioden van deze garantie is geen garantie van toepassing. Garanties uitgegeven door een andere persoon, met 
inbegrip van dealers of detailhandelaars, met betrekking tot een product (zoals eventuele “uitgebreide garanties”), zijn in geen geval 
bindend voor YAKINIKU®. Deze garantie biedt uitsluitend mogelijkheid tot het repareren of vervangen van defecte onderdelen of 
producten.

In geen geval zal een herstelmaatregel van welke aard dan ook in het kader van deze vrijwillige garantie een waarde hoger dan de 
aankoopprijs van het verkochte YAKINIKU® -product hebben.

U aanvaardt het risico en de aansprakelijkheid voor verlies, schade of letsel aan jou en je woning en/ of aan anderen en hun 
eigendommen door verkeerd of onkundig gebruik van het product of door het niet opvolgen van de instructies van YAKINIKU® in 
de bijbehorende gebruikershandleiding.

Onderdelen en accessoires die onder deze garantie worden vervangen, worden uitsluitend gedekt voor het restant van de 
bovengenoemde oorspronkelijke garantieperiode(s).

Deze garantie geldt voor gebruik bij particuliere eengezinswoningen of appartementen en is niet van toepassing op YAKINIKU®-
barbecues die worden gebruikt in omgevingen met een commercieel of gemeenschappelijk karakter of met meerdere units, zoals 
restaurants, hotels, resorts of vakantiewoningen.

YAKINIKU® kan het ontwerp van zijn producten van tijd tot tijd wijzigen. Niets in deze garantie mag worden opgevat als verplichting 
voor YAKINIKU® om dergelijke ontwerpwijzigingen te integreren in eerder gemaakte producten, noch worden opgevat als erkenning 
dat een eerder ontwerp ondeugdelijk was.


