
Beperkte waarborgvoorwaarden 

Voorwaarden voor de 5 jaar Tamron HDB-distributeursgarantie voor een objectief dat geleverd 
werd via H. De Beukelaer & C° nv (HDB). 

 
Eindverbruikers die woonachtig zijn in een land dat door HDB bediend wordt en die hun objectief 
voorzien van de sticker ter verlenging van de garantie kochten na 01/04/2011 wordt de 

mogelijkheid geboden om te registreren voor een totale garantietermijn van 5 jaar vanaf de datum 
van aankoop. 

 
Deze registratie dient op de juiste manier aangemeld te zijn binnen de twee maanden na de 
aankoop van het objectief (aankoopbewijs geldt als begindatum). 

Deze verlengde garantie is niet overdraagbaar en is enkel geldig binnen een land dat door HDB 
bediend wordt. 

Ze is van toepassing op nieuwe objectieven die gekocht werden via een erkend verkooppunt en 
legaal binnen de EU ingevoerd werden. 
Het defecte Tamron objectief moet steeds vergezeld van het bewijs van toekenning van de 5 jaar 

garantie en het originele aankoopbewijs van het verkooppunt waar het objectief aangekocht werd. 
 
Een technische interventie op het betreffende objectief, dient steeds uitgevoerd te worden door 

HDB.  Het objectief verzekerd en zorgvuldig verpakt verzonden worden.  Mocht HDB van oordeel 
zijn dat de eventuele herstelling niet binnen de garantiebepalingen valt, zal HDB op voorhand via 

het gekozen verkooppunt een prijsopgave maken.  Schriftelijke goedkeuring zal noodzakelijk zijn 
alvorens een technische interventie tegen betaling wordt uitgevoerd. 
 

Indien het serienummer van het objectief onleesbaar is, is een herstelling onder garantie bij 
voorbaat uitgesloten. 

 
De garantiebepalingen voor de 5 jaar garantietermijn zijn de volgende: 
1. Het geregistreerde Tamron objectief is onder garantie voor defecte stukken of werkuren 

gedurende 5 jaar na de aankoop van het objectief en is gelimiteerd tot herstelling, aanpassing 
en/of vervanging van defecte onderdelen.  Indien HDB vaststelt dat het objectief inderdaad defect 
is en binnen de bepalingen van correct gebruik valt, zal dit objectief kosteloos hersteld of 

vervangen worden. 
2. Deze garantie dekt enkel het objectief dat gebruikt wordt in combinatie met de in de registratie 

aangegeven camera. 
3. Deze garantie dekt geen defecten ten gevolge van misbruik, foute manipulatie, herstelling door 
een derde, ongepaste bewaring, transportschade, zandschade, vloeistofschade, schimmelschade, 

valschade, schade ten gevolge van gebruik van accessoires of toevoegingen die niet door Tamron 
erkend zijn.  Ook gewone slijtage wordt niet gedekt. 

4. Noch HDB, noch enig ander persoon kan verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgschade 
veroorzaakt door het Tamron materiaal (zoals bijvoorbeeld inkomstenverlies, vervanging van 
batterijen of beelddrager, of terugbetaling van reiskosten). 

5. Geen enkele andere garantie-uitgifte dan deze hierin bepaald, uitgegeven door gelijk welk organ 
zal bindend zijn voor HDB. 
6. Indien een gedeelte van deze overeenkomst onwettelijk, ongeldig of onafdwingbaar is of zou 

worden, heft dit geen invloed op de rest van de overeenkomst. 
Door deze registratie uit te voeren, stemt de eindgebruiker ermee in dat diens gegevens worden 

samengebracht, bewaard en gebruikt door HDB.  Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met 
derden. 
 




