
VARDAGEN
pannen  
geëmailleerd staal



2

Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge 
eisen aan pannen. VARDAGEN pannen van 
geëmailleerd staal zijn uitvoerig getest om 
dagelijks gebruik aan te kunnen. Daarom 
bieden we 5 jaar garantie op onze
VARDAGEN pannen van geëmailleerd 
staal. Dit betekent dat ze bij normaal 
huishoudelijk gebruik (eenmaal per dag 
koken en afwassen) en bij het volgen van 
de onderhoudsinstructies als nieuw blijven 
werken. Deze garantie is onderhevig aan 
de voorwaarden m.b.t. functionaliteit, 
materialen en afwerking in deze brochure.
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Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie voor de VARDAGEN pannen van geëmailleerd staal is geldig 
gedurende vijf (5) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. Dit betekent dat 
bij normaal huishoudelijk gebruik en mits onze onderhoudsinstructies gevolgd 
worden, de pannen als nieuw blijven werken. Onder normaal huishoudelijk 
gebruik verstaan we eenmaal per dag met de pan koken en deze eenmaal per 
dag afwassen.

De originele kassabon is vereist als aankoopbewijs.

Wat valt onder deze garantie?
Deze garantie dekt functionaliteit, materialen en afwerking van alle VARDAGEN 
pannen van geëmailleerd staal. De pannen mogen niet in de afwasmachine.

De garantie dekt:
• Stabiliteit van de bodem. Met andere woorden, de bodem van het kookgerei 

blijft vlak om warmte efficiënt te geleiden.
• De garantie is alleen geldig als je de pannen met de hand afwast. 

VARDAGEN pan met deksel 3 l,
geëmailleerd staal

VARDAGEN pan met deksel 5 l, 
geëmailleerd staal

 

VARDAGEN steelpan met deksel 2 l, 
geëmailleerd staal
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Producten die niet onder deze garantie vallen
Geen.

Wat doet IKEA om het probleem te verhelpen?
We onderzoeken het product en bepalen of je probleem onder de garantie valt. 
Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier 
bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan. Als we vaststellen dat een 
product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen 
om het product te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of reparatie niet 
realistisch is, proberen wij om het product te vervangen door een ander artikel. 
Als we het product niet (tijdig) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop 
ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt 
dan het aankoopbedrag van het product terug. Anders kan je ook teruggave 
van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke 
verhouding staan tot het probleem met het product. Vervangen onderdelen 
worden eigendom van IKEA.

Ook als het probleem betrekking heeft op een onderdeel van het product en 
we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de wet 
hebt.

Wat valt niet onder deze garantie?
Deze garantie dekt geen uiterlijke wijzigingen van de pannen, tenzij dit 
belangrijk is voor het functioneren van de pan.

Deze garantie is ook niet van toepassing op pannen die foutief opgeborgen, 
verkeerd gebruikt of gewijzigd zijn, of schoongemaakt werden met de 
verkeerde schoonmaakmethodes of -middelen.

Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen of schade 
veroorzaakt door stoten, vallen of ongelukken.

Deze garantie geldt niet als de pannen buiten of in een vochtige omgeving 
hebben gestaan.

Deze garantie dekt geen eventuele gevolgschade of bijkomende schade.



6

Onderhoudsvoorschriften
Pannen van geëmailleerd staal kunnen alleen met de hand afgewasen worden.

De pannen mogen nooit met staalwol of schuursponsjes schoongemaakt 
worden, omdat deze het oppervlak van de pan kunnen beschadigen.

De bodem van een koude pan is altijd iets hol. Door verwarming zet de bodem 
uit en wordt deze vlak. Laat pannen daarom altijd eerst langzaam afkoelen, 
voordat je ze schoonmaakt. Zo krijgt de bodem weer zijn oude vorm en 
voorkom je dat die oneffen wordt. Verder is het belangrijk dat je pannen nooit 
laat droogkoken, omdat de bodem anders krom kan trekken. 

Pannen van geëmailleerd staal zijn geschikt voor alle soorten kookplaten en 
kunnen in de oven.

Toepassing van de plaatselijke wetgeving
Houd er, als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een artikel, 
rekening mee dat je de originele kassabon voor het product moet laten zien, 
en dat er geldt dat:
• je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden om je klacht 

aan ons bekend te maken;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van 

onjuist gebruik van het artikel, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten 
vallen of omgestoten, of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan 
waarvoor het bedoeld is of het niet goed hebt onderhouden;

• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten 
het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product 
terwijl je het vervoerde, verkleuring van een lampenkap door zonlicht, het 
vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is 
aangestoten door een ander voorwerp;

• normale slijtage van onze producten niet onder de garantieregeling valt;
• de garantie alleen geldt bij huishoudelijk gebruik van producten.

Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt
Neem contact met ons op via IKEA.nl/klantenservice. Het adres van de 
dichtstbijzijnde vestiging vind je in de IKEA catalogus of op IKEA.nl.
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Bewaar de 
kassabon
Het is je aankoopbewijs.  
Zonder de bon kan je geen 
aanspraak maken op garantie. 
Als er iets is gebeurd of als je 
niet tevreden bent, neem je 
gewoon contact op met IKEA 
via IKEA.nl/klantenservice


