Een “Mijn Makita” account aanmaken.
Registreren voor Makita verlengde garantie.
Beknopte handleiding

Sinds 01/04/2014 kan iedereen die Makita gereedschap koopt bij een erkende dealer in
België/Luxemburg het Makita gereedschap registreren voor verlengde garantie op
www.makita.be.
Voorwaarden verlengde garantie (Hoofdpunten / Complete versie op www.makita.be):
 Om van de verlengde garantie te kunnen genieten, dient u uw machine te registeren.
 Registratie maximaal tot 4 weken na aankoopdatum mogelijk.
 Geen verlengde garantie mogelijk voor batterijen en opladers (uitgezonderd Li-ion), zaklampen, gereedschap met
verbrandingsmotor (benzine), pneumatisch gereedschap, compressoren en gereedschappen op gas.
 Enkel verlengde garantie mogelijk voor Li-ion batterijen en opladers van Li-ion batterijen.
 Machines: verlenging van de garantie met maximaal 2 jaar (totale garantie van maximaal 3 jaar).
 Batterijen en opladers: verlenging van de garantie met maximaal 1 jaar (totale garantie van maximaal 2 jaar).
 Verlengde garantie enkel mogelijk voor Makita machines aangekocht in België/Luxemburg en bij een officieel erkend
verkooppunt van Makita België (terug te vinden op onze dealerlocator).
 Voor een herstelling van een defect onder verlengde garantie dienen zowel de originele aankoopfactuur en het
garantiecertificaat voorgelegd te worden.
 Niet onder garantie vallen:
 machines die door anderen dan door Makita aangewezen deskundigen zijn gedemonteerd of door hen
zijn gewijzigd.
 de gevolgen van onoordeelkundig of verkeerd gebruik van de machines (instructies gebruikshandleiding
niet opgevolgd, slecht of geen onderhoud, nalatigheid, overbelasting van de machine, etc.).
 accessoires.
 onderdelen onderhevig aan normale slijtage.
 mechanische schade aan machine en accu als gevolg van vallen of stoten.
 extreme vervuiling en/of corrosie aan de machine, accu of oplader (vuil en vocht).
 batterijen die na herhaald advies van Makita, op de foutieve machine en/of voor de foutieve toepassing
worden gebruikt.
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Beknopte handleiding voor de registratie en raadpleging
 Indien u Makita machines, batterijen of laders wil registreren voor verlengde garantie, moet u zich eerst inloggen op
‘Mijn Makita’.
 Op de Homepage van www.makita.be, geraakt u makkelijk op de pagina ‘Mjin makita’ door op onderstaand venster te
klikken

 Vervolgens logt u zich in op ‘Mijn Makita’

Indien u nog geen account heeft, moet u zich eerst registreren.
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 Registreren
U kan u registreren door op de knop "Account aanmaken" te klikken.

Vervolgens moet u het registratieformulier invullen. Je maakt hiermee je persoonlijke ‘Mijn Makita’ account aan. U moet
wel akkoord gaan met het privacy beleid van Makita, dit door het aan te vinken, anders kan u geen account aanmaken.
Het registratieformulier kan verschillen naargelang u registreert als particulier of als bedrijf.

 Bevestiging
Je ontvangt direct een e-mail met een link voor de bevestiging. Klik hierop om jouw persoonlijke registratie te bevestigen.
U kan nu uw Makita gereedschap registreren, uw persoonlijke gegevens beheren, etc.
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 Eens u bent ingelogd, ziet u het onderstaande scherm. U gaat met de muisaanwijzer naar het logo ‘3 jaar garantie op
machines’.

 U zit nu op de registratiepagina. Hier kan u de keuze maken om uw machine, accu of lader te registreren, door op de
afbeelding. Alles moet apart geregistreerd worden, ook accu’s en laders die bij een machine behoren.
 Eens de keuze gemaakt, verloopt de registratie van machine, accu of lader op dezelfde manier.
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Vul alle velden in, bij modelnummer en dealer bent u
verplicht een model te kiezen uit de drop downlist die verschijnt
tijdens het typen. Dit om registratie van onbestaande modellen
te voorkomen en de keuze van dealer te beperken tot erkende
dealers.

 U kan maximaal 4 weken na datum registreren, dus ook bij ‘aankoopdatum’ is de keuze beperkt.
 Als alle gegevens van het gereedschap ingevuld zijn, dient u “Ik ga akkoord met de voorwaarden” aan te vinken en
vervolgens op registreer te drukken.
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 De garantie is geregistreerd en verschijnt in het overzichtsvenster.


Door te klikken op het gele
bolletje in de kolom “Download
certificaat” opent zich een venster met
daarin het certificaat voor 3 jaar
garantie.

Een machine kan uit de lijst
verwijderd worden door op het vuilbakje
te klikken.

 U kan hier ook raadplegen welke machines u aangekocht en geregistreerd heeft voor verlengde garantie. Ook kan u
hier nieuw gereedschap registreren volgens de manier zoals ze boven beschreven is.
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 Hieronder ziet u een voorbeeld van een garantiecertificaat dat u steeds kan raadplegen en afdrukken. U kan dit
document printen door rechts bovenaan op ‘Printen’ te klikken. Dit certificaat is noodzakelijk als men beroep wil doen op
de verlengde garantie.

Moest u nog vragen hebben betreffende deze verlengde garantie, aarzel niet om uw Makita dealer te contacteren.
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