
 

 

GARANTIEVOORWAARDEN 
De garantievoorwaarden van de besloten 
vennootschap Pitch Concepts B.V., statutair 
gevestigd en kantoorhoudende te (5221 EB) ’s-
Hertogenbosch aan De Bloemendaal 5. Deze 
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te ’s-Hertogenbosch d.d. 7-7-2015 
onder nummer 17183025. 
 
Pitch Concepts B.V./handelsnaam Segway 
Nederland verleent deze garantie aan de originele 
koper (alsmede de koper van het product, zoals 
hierna beschreven) van een origineel bij Segway 
Nederland verkregen Segway Personal Transporter 
(Segway® Personal Transporter (PT)), 
vervangingsonderdelen en accessoires, gekocht en 
gelokaliseerd in Nederland. 
 
Met de term originele koper, zoals gebruikt in deze 
garantiebepalingen, wordt de eerste koper 
bedoeld die een originele Segway PT, 
vervangingsonderdelen of accessoires koopt van 
Segway Nederland. Met de term koper, zoals 
gebruikt in deze garantiebepalingen, wordt de 
persoon bedoeld die de Segway® PT, 
vervangingsonderdelen of accessoires binnen de 
garantieperiode heeft gekocht en Segway 
Nederland, binnen 10 dagen na aankoop, 
schriftelijk op de hoogte heeft gebracht over de 
aankoop van een Segway® PT, onderdelen of 
accessoires. 
 
Onderwerpen van uitsluiting en condities van 
garantie hieronder beschreven in acht nemend, zal 
Segway Nederland garantie verlenen op de 
Segway® PT Powerbase tegen materiaaldefecten 
en fabricagefouten voor een periode van 1 jaar na 
levering aan de originele koper. 
 
Onderwerpen van uitsluiting en condities van 
garantie hieronder beschreven in acht nemend, zal 
Segway Nederland garantie verlenen op alle 
andere componenten van de Segway® PT, inclusief: 
grips, trims, wielkappen, embleem, voor- en 
achtercover, gearbox kappen, matten, wielen, 
banden (inclusief binnenband), InfoKey Controller, 
InfoKey dock, spatborden, oplaadsnoer, 
vervangingsonderdelen en accessoires tegen 
materiaaldefecten en fabricagefouten voor een 
periode van 90 dagen na levering aan de originele 
koper. 
 
Vervangingsonderdelen betreft alle apart gekochte 
vervangingsonderdelen voor een Segway® PT, 
ongeacht of een onderdeel origineel gedekt is door  

1 jaar garantie of een onderdeel origineel gedekt is 
door 90 dagen garantie. 
 
Accessoire betreft een product, verkocht door 
Segway Nederland voor gebruik met een Segway® 
PT. De enige accessoires gedekt door deze garantie 
zijn accessoires gefabriceerd door Segway Inc. 
Wanneer een verkochte accessoire niet door 
Segway Inc. is gefabriceerd, zullen de 
garantiebepalingen van de fabrikant van 
toepassing zijn. 
 
Gedurende de garantieperiode zal Segway 
Nederland binnen redelijke termijn, het defecte 
component van de Segway® PT, 
vervangingsonderdelen of accessoires repareren of 
vervangen (door een nieuw of gereviseerd product 
met dezelfde specificaties en up-to-date software, 
wanneer dit van toepassing is). Segway Nederland 
mag tegelijkertijd niet-defecte onderdelen 
vervangen, wanneer deze onderdeel zijn van een 
groter onderdeel/component waar het defecte 
component onderdeel van uitmaakt. Alle 
vervangen componenten, onderdelen en 
accessoires zijn eigendom van Segway Nederland. 
 
Deze garantiebepalingen dekken geen schade aan 
een Segway® PT, vervangingsonderdelen en 
accessoires veroorzaakt door het volgende: 

 alle externe oorzaken zoals (zonder beperking) 
vallen, ongevallen, botsingen, brand, 
onderdompelen in water, bevriezing of 
aanrijding van objecten;  

 misbruik van het product zoals het rijden over 
obstakels, over belading, racen, of ander 
gebruik van de Segway® PT, 
vervangingsonderdelen en accessoires dat in 
strijd is met de gebruikershandleiding of 
gebruiksinstructie; 

 veranderen of aanpassen van de Segway® PT, 
vervangingsonderdelen en accessoires;  

 het openmaken of losser maken van de console 
cover plaat van de Segway® PT of het 
toegankelijk maken van onderdelen in de 
Powerbase (controller board, balans sensoren, 
motoren en interne bedrading);  

 schade aan de parkeerstandaard veroorzaakt 
door het opstappen op, of het verplaatsen van 
de Segway® PT met de parkeerstandaard 
ingezet (in gebruik);  

 beschadiging van de lak, trims en uiterlijk van 
de Segway® PT dat veroorzaakt is door het 
weer of andere externe elementen;  

 het schoonmaken met een hogedrukreiniger of 
schoonmaakmiddelen;  



 

 

 het blootstellen aan extreme condities in het 
milieu;  

 het niet of slecht onderhouden van de Segway® 
PT, vervangingsonderdelen en accessoires;  

 beschadiging veroorzaakt door niet-Segway 
producten of componenten;  

 het niet correct opladen van de Segway® PT.  
 

Raadpleeg de bijgeleverde instructies, het “User 
Manual” en www.segwaysafety.com voor correct 
gebruik en het correct onderhouden/opladen van 
de Segway® PT, vervangingsonderdelen en 
accessoires. 
 
Om gebruik te kunnen maken van het vervangen of 
repareren van een product, zal men binnen de 
garantieperiode contact op moeten nemen met 
Segway Nederland. Raadpleeg 
http://www.segwaynederland.nl of stuur een e-
mail naar info@segwaynederland.nl. 
 
Wanneer u contact opneemt met Segway 
Nederland, wees dan voorbereid zodat u het 
probleem gedetailleerd en volledig kunt 
beschrijven. Dit dient als bewijs voor het bepalen 
of garantie al dan niet van toepassing is. Wanneer 
het product binnen de garantie valt, zal de 
garantieprocedure in gang worden gezet. Deze 
procedure kan als volgt verlopen: 
 
1. Wanneer het defecte component binnen de 

garantie van 90 dagen, zoals hierboven 
vermeld, valt en het component is ontworpen 
om vervangen te kunnen worden door de 
koper, mag Segway Nederland binnen een 
redelijke termijn het component naar de koper 
sturen. Belangrijk is dat deze onderdelen uit de 
Verenigde Staten gehaald worden, waardoor 
het versturen vanuit de Verenigde Staten via 
Segway Nederland naar de koper enige tijd in 
beslag kan nemen. De koper zal het defecte 
component in dezelfde verpakking (als waarin 
het vervangende component is verstuurd) 
retour zenden naar Segway Nederland. De 
koper zal verzendkosten zelf bekostigen. De 
koper kan de defecte onderdelen ook afleveren 
bij Segway Nederland. 
Wanneer de koper er niet in slaagt het defecte 
component binnen 10 dagen retour te zenden 
of af te leveren zal het component aan de 
koper gefactureerd worden, tegen de dan 
geldende verkoopprijs, door Segway 
Nederland. De koper zal deze factuur voldoen. 
Segway Nederland mag als eis stellen dat de 
koper Segway Nederland autoriseert de factuur 
via zijn/haar creditcard in rekening te brengen 

wanneer het product niet tijdig retour wordt 
gezonden. 

2. Segway Nederland kan de koper een Service 
Request (SR) nummer verstrekken. De koper zal 
volgens de gegeven instructies de defecte 
Segway® PT, vervangingsonderdelen of 
accessoires afleveren bij Segway Nederland. 
Wanneer er gekozen wordt het defecte 
product/component op te sturen, zal de koper 
zorgdragen voor een correcte verpakking (met 
vermelding van SR nummer) en de 
verzendkosten van de zending. Koper zal het 
risico op zich nemen wanneer de zending 
beschadigd en/of zoek raakt of gestolen wordt 
tijdens transport. Als het defecte 
product/component niet binnen 30 dagen na 
afgifte van het SR-nummer bij Segway 
Nederland aan De Bloemendaal 5 in ’s-
Hertogenbosch aanwezig is, vervalt het 
betreffende service request en hiermee ook uw 
melding en uw recht op garantie.  
Wanneer er sprake is van dekking door de 
garantie van de Segway® PT, 
vervangingsonderdelen of accessoires zal 
Segway Nederland binnen redelijke termijn, het 
defecte component van de Segway® PT, 
vervangingsonderdelen of accessoires, 
repareren of vervangen (door een nieuw of 
gereviseerd product met dezelfde specificaties 
en up-to-date software, wanneer dit van 
toepassing is). Na reparatie zal de koper het 
component/product ophalen. Wanneer het 
product/component verstuurd moet worden 
zal de koper de verzendkosten bekostigen. 

 
Verplichtingen en aansprakelijkheid van Segway 
Nederland betreffende defecten aan de Segway® 
PT, vervangingsonderdelen en accessoires beperkt 
zich tot reparatie of vervanging van het defecte 
component/product wanneer garantie van 
toepassing is. Segway Nederland is niet 
aansprakelijk voor ongemak of enige (incidentele) 
schade die veroorzaakt zou kunnen zijn door een 
defect aan een Segway® PT,  
vervangingsonderdelen of accessoires. 


