
•  De campagne vindt plaats vanaf 01.10.2019 bij de erkende 
Faber verkooppunten in Nederland. De campagne is van 
kracht voor alle haarden die in Nederland zijn gekocht en in 
Nederland zijn geïnstalleerd. De campagne is niet van kracht 
in België, vanwege andere geldende wettelijke voorschriften 
ten aanzien van het ombouwen van haarden.

•  Bij aankoop van een Faber gashaard uit de onderstaande lijst 
van Faber producten, ontvang je garantie dat je gashaard 
tot 10 jaar na aankoop gratis omgebouwd wordt naar (bio-) 
propraan, mocht je van het gas af moeten in Nederland.  

•  Faber garandeert je, dat je Faber haard omgebouwd 
wordt naar bio-propaan mits je voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 

 

Wat moet je hiervoor doen?:
1.  Je Faber gashaard moet geregistreerd worden via 

de website van Faber (faberfires.com) voor service & 
onderhoud. Dit kun je doen vanaf 01.10.2019. Op deze 
wijze staat je haard geregistreerd voor een gratis ombouw 
op (bio-) propaan tot 10 jaar na de aankoopdatum. Deze 
garantie geldt op persoonlijke titel van de eerste bewoner en 
is niet overdraagbaar. De gratis ombouw vertegenwoordigt 
een consumentenwaarde van ca. € 250 kosten van de 
ombouw door de Faber monteur (peildatum 2019). 

2.  Kopie van het aankoopbewijs met een duidelijke 
aankoopdatum bij de registratie voegen en goed bewaren. 
Je hebt voor de komende 10 jaar de Perfecte Vlam Garantie  
van Faber.  
De gehele registratie dient afgerond te zijn binnen uiterlijk  
4 weken na installatie door de Faber dealer. 

•  Geen kleine lettertjes! Dit mag je verwachten van de 
ombouw. 

Dit is wat de Faber monteur voor 
jou gaat doen, mocht je Faber haard 
omgebouwd moeten worden: 

Wat valt binnen de kosten van de ombouw?
• Voorrijkosten
• Arbeidsloon 1,5 uur
• Kleinmateriaal
• Brander inspuiters verwisselen
• Primaire luchtschuif instellen / opboren
• Waakvlam brander vervangen / inspuiter wisselen
• Thermokoppel vervangen
• Nieuwe typeplaat met datasticker monteren
•  Instellen van de maximale en minimale branderdruk 

(instelbare min stelschroef)
• Branderunit testen
Voor het ombouwen van de haard wordt altijd gezamenlijk 
met jou een afspraak ingepland. Dit kan – afhankelijk van de 
periode van het jaar – enige werkweken duren. 

Wat verwachten wij van jou?
De Faber monteur kan alleen de ombouw goed voor je regelen 
als de gasinstallatie al is omgezet van aardgas naar bio-
propaan.  

Faber Perfecte Vlam Garantie
actievoorwaarden voor jou als consument 

Garantie op Faber 
gashaarden tot 10 jaar 
na aankoop! 

Altijd het beste 
vuurbeeld! 

Het behoud van een mooi, vol en levendig vuurbeeld 
is echt uniek in de markt, want bij het ontwikkelen van 
iedere Faber haard houden wij hiermee al rekening! Het 
propaan vlambeeld kan iets afwijken van het aardgas 
vlambeeld.



De gasinstallatie moet voorzien zijn van gas en met een juiste 
druk van 30 mbar voor Nederland. Als je niet kunt voldoen 
aan deze voorwaarde, dan kunnen wij niet voldoen aan onze 
afspraak om de ombouw voor jou te regelen.
Uiteraard is deze campagne niet van kracht bij het verplaatsen 
of het verhuizen van de Faber haard en alleen geldig in 
Nederland. 

•  Deze speciale Faber actie heeft betrekking op de Faber 
gashaarden hiernaast in de lijst (collectie 2019/2020). 

• De campagne periode is van kracht vanaf 01.10.2019. 
•  De kosten voor deze ombouw (zijnde € 250 

consumentenwaarde; peildatum 2019) kunnen niet worden 
ingewisseld voor contanten en/of andere middelen of 
goederen. Dit is van kracht voor de gehele periode van  
10 jaar na de aankoop.

•  De ombouw van de haard mag alleen worden uitgevoerd 
door de Faber monteur. 

•  De campagne is van kracht zolang de voorraad strekt en 
alleen op het genoemde assortiment Faber haarden, collectie 
2019/2020. 

•  Deze Faber campagne staat geheel los van eventuele 
consumenten acties en aanbiedingen van Glen Dimplex  
c.q. Faber.

•  Bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik van deze 
campagne behoudt Glen Dimplex zich het recht voor om 
deze campagne zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

•  De Faber haard dient uiteraard wel geïnstalleerd te zijn 
volgens de fabrieksvoorschriften van Faber met het 
voorgeschreven installatiemateriaal door de erkende 
Faber dealer én het toestel moet aantoonbaar volgens de 
fabrieksvoorschriften onderhouden zijn. 

Faber Perfecte Vlam Garantie
actievoorwaarden voor jou als consument 

De Faber haard geeft ook  
na de ombouw een mooi,  

vol en levendig vuurbeeld! 

www.faber-fires.com

OVERIG FABER ASSORTIMENT

Premium Respect OC  Smart Triple M 

Premium Aspect ST L  Smart Triple L 

Premium Aspect ST XL  Farum 

Premium Aspect RD L  Jelling 

Premium Aspect RD XL  Odense

 Fyn 450  Skive 

 Fyn 600  Vaska 

 Smart Relaxed L  Vaska Speksteen 

 Smart Duet M  Blokhus 

 Smart Duet L  Vejen 

MATRIX LINEAR FIRES 

800/400 I 800/400 II 800/400 III

1050/400 I 1050/400 II 1050/400 III

1300/400 I 1300/400 II 1300/400 III

MATRIX FIRES

450/500 III

450/650 III

800/500 I 800/500 II 800/500 III

800/500-RD

800/500 ST

800/650 I 800/650 II 800/650 III

1050/500 I 1050/500 II 1050/500 III

1050/650 I 1050/650 II 1050/650 III


