
 
5 JAAR BEPERKTE HARDWAREGARANTIE 

 
Garantiedekking 
Onder voorbehoud van de hieronder vermelde uitsluitingen en beperkingen garandeert Axis de oorspronkelijke koper (de distributeur) dat de 
Axis-hardware gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van verzending vanuit een Configurations and Logistics Center van Axis 
vrij zal zijn van ontwerp-, fabricage- en materiaalfouten bij gestaafd normaal gebruik. Deze Garantie is alleen van toepassing op de Axis-hardware 
en -accessoires die op de datum van de oorspronkelijke aankoop bij de Axis-hardware zijn meegeleverd (hierna gezamenlijk "Axis Hardware" 
genoemd).  
 

De oorspronkelijke koper stelt Axis in overeenstemming met Axis' Return Material Authorization-afhandeling (RMA) zonder onnodige vertraging 
in kennis van elke fout die zich in de Axis Hardware manifesteert. Bij ontstentenis van kennisgeving aan Axis van voornoemde fout verliest de 
oorspronkelijke koper het recht om de fout te laten verhelpen. Een geldige verkoopfactuur of een geldig ontvangstbewijs ter staving van de 
aankoop en de datum ervan moet binnen de garantieperiode aan Axis worden overgelegd voor het verkrijgen van garantieservice. Het enige 
rechtsmiddel van de oorspronkelijke koper en Axis' enige en exclusieve aansprakelijkheid is geheel naar eigen goeddunken van Axis beperkt tot 
het repareren van de Axis Hardware met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen of tot het vervangen van de Axis Hardware. 
Gerepareerde Axis Hardware of vervangingshardwareproducten vallen krachtens de hierin genoemde voorwaarden onder garantie gedurende 
de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of negentig (90) dagen, al naar gelang welke periode het langst is. Wanneer de Axis Hardware of 
een onderdeel ervan wordt vervangen, worden alle producten of vervangen onderdelen ervan eigendom van Axis. Deze Garantie is van 
toepassing in alle landen en kan worden afgedwongen door contact op te nemen met Axis Support. Ga voor meer informatie naar 
www.axis.com/warranty. 
 
Uitsluitingen en beperkingen 
Deze Garantie is afhankelijk van juiste opslag, juiste verzending en gestaafd normaal gebruik van de Axis Hardware en is specifiek niet van 
toepassing als het model- of serienummer van de Axis Hardware is veranderd, onzichtbaar gemaakt of verwijderd of op fouten die zijn toe te 
schrijven aan (i) aanpassingen of veranderingen van de Axis Hardware door een andere partij dan Axis, (ii) ondeugdelijk onderhoud, onjuiste 
installatie of ondeugdelijke reparatie door een andere partij dan Axis, (iii) gebruik van de Axis Hardware voor een doeleinde waarvoor deze niet 
is ontworpen of bedoeld, (iv) normale slijtage of achteruitgang of (v) verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongevallen.  
 
Deze Garantie is niet van toepassing op Axis Hardware die "as is" is gekocht of waarbij Axis, de verkoper of de vereffenaar haar of zijn 
garantieverplichting betreffende het product expliciet van de hand heeft gewezen. Ook is de Garantie alleen van toepassing op Axis Hardware 
die bij een erkende distributeur/reseller is gekocht. Verder is deze Garantie alleen van toepassing als en voor zover deze niet in strijd is met van 
toepassing zijnde regelgevingen inzake exportcontrole, sancties of embargo's. 
 
Niettegenstaande enig andersluidend beding hierin bedraagt de garantieperiode, dit wil zeggen de periode waarin de Axis Hardware door deze 
Garantie gedekt is, voor de volgende Axis Hardware drie (3) jaar in plaats van vijf (5) jaar vanaf de datum van verzending vanuit een 
Configurations and Logistics Center van Axis naar de oorspronkelijke koper: 

• Axis Hardware of een onderdeel van Axis Hardware met een garantieperiode van drie (3) jaar volgens het toepasselijke technische 
gegevensblad of informatie op de productpagina voor de desbetreffende Axis Hardware (de productdocumentatie is beschikbaar op 
https://www.axis.com/products-and-solutions); en 

• Axis Hardware die vanuit een Configurations and Logistics Center van Axis is verzonden na de datum van discontinuering voor 
dergelijke Axis Hardware zoals door Axis meegedeeld in de verklaring over de discontinuering van het product, ongeacht of de 
garantieperiode van vijf (5) jaar op dergelijke Axis Hardware van toepassing was vóór de datum van discontinuering.  

 

DE HIERBOVEN GEGEVEN GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE TUSSEN DE OORSPRONKELIJKE KOPER EN AXIS VAN TOEPASSING IS MET BETREKKING TOT DE 
AXIS HARDWARE, EN ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK VAN TOEPASSING. TOT HET MAXIMUM VAN WAT DOOR HET 
TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, WIJST AXIS BEHALVE DE HIERBOVEN GENOEMDE EXPLICIETE GARANTIES ALLE ANDERE GARANTIES VAN DE HAND EN 
SLUIT HET DEZE UIT, ONGEACHT OF HET WETTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BETREFT, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN 
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. BEPAALDE JURISDICTIES STAAN NIET 
TOE DAT GARANTIES ZOALS HIERIN GENOEMD WORDEN UITGESLOTEN. ALS WETTEN KRACHTENS DERGELIJKE JURISDICTIES VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN ALLE 
EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIEPERIODEN EN ANDERSZINS TOT HET MAXIMUM VAN WAT DOOR 
HET RECHT IS TOEGESTAAN. BEHALVE ZOALS IN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE BEPAALD OF TOT HET MINIMUM VAN WAT DOOR DWINGEND RECHT IS 
VEREIST, ZIJN NOCH AXIS NOCH HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE OF INDIRECTE VERLIEZEN 
OF SCHADE, INCLUSIEF GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES OF PRODUCTIEVERLIES, RENTE OP INVESTERINGEN, VERLIES VAN 
GOODWILL, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR, FACILITEITEN OF DIENSTEN, DOWNTIMEKOSTEN OF CLAIMS DOOR KLANTEN, 
ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE PARTIJ VAN DE MOGELIJKHEID HIERVAN OP DE HOOGTE IS GESTELD. AXIS' TOTALE EN CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR ALLE CLAIMS KRACHTENS DEZE GARANTIE IS BEPERKT TOT EN BEDRAAGT IN GEEN GEVAL MEER DAN DE PRIJS DIE VOOR DE AXIS HARDWARE IS 
BETAALD. DEZE BEPERKINGEN OP MOGELIJKE AANSPRAKELIJKHEDEN WAREN EEN ESSENTIËLE VOORWAARDE BIJ DE VASTSTELLING VAN DE PRODUCTPRIJS.  

 
Toepasselijk recht en toepasselijkheid 
• Deze Garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Zweden, zonder rekening te houden met de desbetreffende 

bepalingen inzake rechtsconflicten. 
• Deze Garantie is alleen van toepassing op Axis Hardware die sinds 1 april 2020 vanuit een Configurations and Logistics Center van Axis is 

verzonden. 

http://www.axis.com/
https://www.axis.com/products-and-solutions


• Deze Garantie kan door Axis op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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