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AEG - SNEL AAN DE SLAG

SNEL AAN DE SLAG

Zoeken
Met de handige zoekfunctie  
vind je meteen informatie over 
specifieke apparaten.

Notities tonen/verbergen
Zo zie je in één oogopslag de 
apparaten die je interessant vond.

Notitie toevoegen
Heb je een interessant apparaat 
gezien, voeg dan eenvoudig een 
notitie toe. Een cookie bewaart de 
notities in je browser.

Delen
Deel de hele brochure of  
een pagina ervan eenvoudig  
via e-mail of social media.

Inhoudsopgave
Snel naar een bepaald hoofdstuk? 
Ga naar de inhoudsopgave en klik.

Downloaden
Wil je de brochure ook offline 
kunnen bekijken? 
Download en bewaar hem.

Inzoomen
Erg praktisch op een tablet 
of smartphone, dankzij de 
traploze slider.

Miniaturen weergeven
Wil je snel naar een specifieke 
pagina gaan, gebruik dan de 
miniatuurweergave.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de digitale brochure. 
Een slimme én ecologische keuze. Om je snel op weg te helpen, 
vind je hieronder een overzicht van de belangrijkste features*.

* Met een laptop of desktopcomputer heb je direct toegang tot alle features. Bekijk je de brochure via een tablet of 
smartphone, dan krijg je standaard de mobiele weergave, met alleen de zoek-, blader-, inhouds- en downloadfunctie. 
Kies voor desktopweergave in je browser (Chrome geeft het beste resultaat) als je alle features wilt gebruiken.



ONZE SERVICE / 
PERFECTE ZORG

www.aeg.be
Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts
https://shop.aeg.be

spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen
Tel 02 / 716.24.44

Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30

E-mail: repairs.belgium@electrolux.be

Online booking via www.aeg.be

Bezoek onze showroom
AEG Experience Center

Raketstraat 40, 1130 Brussel

Meer info en openingsuren: aeg.be/showroom

Bied je toestel extra bescherming
Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.  

AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. 

Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke 

storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.  

Voor meer informatie surf snel naar onze website:  

www.aeg.be

Recupel
Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in 

werking. Overeenkomstig de bepalingen van de 

milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die 

datum als aparte post op de factuur een zgn. 

wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze 

bedraagt voor huishoudtoestellen

(tarieven vanaf 01/01/2022):

Dampkappen met motor € 1
Diepvriezers € 10
Droogkasten met warmtepomp  € 10
Droogkasten met condensatie € 1
Inbouwkoffiemachines € 0,05
Keukenmachines € 0,05
Koel-vriescombinaties € 10 
Koelkasten € 10
Kookplaten € 1 
Microgolfovens € 1
Ovens € 1 
Sous-vide lades € 1
Vaatwassers € 1 
Warmhoudlades € 1
Wasmachines € 1
Wasmachines met warmtepomp € 10
Was-droogcombinaties € 1
Was-droogcombinaties met warmtepomp € 10

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen 
met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende 
marktprijzen op datum van 01/04/2022, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing 
en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan 
marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren 
over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen 
variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande 
waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn 
louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing 
geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Niet contractuele foto’s.

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel
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