
Versie A 
 
WAARSCHUWING!  

Veiligheidsrisico Tefal friteuse 

Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging 

blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te 

werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden 

en brandgevaar ontstaan. 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt waardoor de friteuse niet voldoet aan onze 

veiligheidseisen. De leverancier is hiervoor 

verantwoordelijk.  

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 

en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers 

H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde 

van de friteuse te vinden.  

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact 

te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht 

naar de winkel waar het is gekocht of worden 

opgestuurd naar Tefal Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

Tefal Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.  



Versie B 

WAARSCHUWING!  

Veiligheidsrisico Valo friteuse 

Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) beveiliging 

blijkt bij een aantal frituurpannen niet goed te 

werken. Hierdoor kan het frituurvet te warm worden 

en brandgevaar ontstaan. 

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt waardoor de friteuse niet voldoet aan onze 

veiligheidseisen. De leverancier is hiervoor 

verantwoordelijk.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 2008 

en week 19 van het jaar 2009 met de serienummers 

H410 t/m H440. De gegevens zijn aan de onderzijde 

van de friteuse te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het stopcontact 

te halen. Het apparaat kan worden teruggebracht 

naar de winkel waar het is gekocht of worden 

opgestuurd naar Valo Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Valo Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.  



Versie C 

 

WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Braun broodrooster  

 
Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig  

veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker 

een levensgevaarlijke schok krijgen.  

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt waardoor de broodrooster niet voldoet 

aan onze veiligheidseisen. De leverancier is 

hiervoor verantwoordelijk.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Braun Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Braun Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website 

www.braun.nl.  



Versie D 

 

WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Resca broodrooster  

 
Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker 

een levensgevaarlijke schok krijgen.  

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt waardoor de broodrooster niet voldoet 

aan onze veiligheidseisen. De leverancier is 

hiervoor verantwoordelijk.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Resca Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Resca Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.  



Versie E 

 

WAARSCHUWING!  
 
Veiligheidsrisico Tefal friteuse 

 
Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) 

beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet 

goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te 

warm worden en brandgevaar ontstaan. 

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt. Tefal heeft bij deze lichting onvoldoende 

toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor 

de friteuse wel in de verkoop is gebracht. Tefal 

neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de friteuse te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Tefal Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Tefal Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl. 

 



Versie F 

WAARSCHUWING!  
 
Veiligheidsrisico Valo friteuse 

 
Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) 

beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet 

goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te 

warm worden en brandgevaar ontstaan. 

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt. Valo heeft bij deze lichting onvoldoende 

toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor 

de friteuse wel in de verkoop is gebracht. Valo 

neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de friteuse te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Valo Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Valo Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.  



Versie G 

 
WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Braun broodrooster  

 
Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker 

een levensgevaarlijke schok krijgen. 

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt. Braun heeft bij deze lichting onvoldoende 

toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor 

de broodrooster wel in de verkoop is gebracht. 

Braun neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn te 

vinden aan de onderzijde van de broodrooster.  

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Braun Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Braun Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website 

www.braun.nl.  



Versie H 

WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Resca broodrooster  

 
Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker 

een levensgevaarlijke schok krijgen. 

 

Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van 

onderdelen die geleverd worden door derden. Een 

van deze leveranciers heeft een productiefout 

gemaakt. Resca heeft bij deze lichting onvoldoende 

toezicht gehouden op de veiligheidseisen waardoor 

de broodrooster wel in de verkoop is gebracht. 

Resca neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid.   

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de broodrooster te vinden. 

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Resca Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Resca Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.  

 



Versie I 

WAARSCHUWING!  
 
Veiligheidsrisico Tefal friteuse 

 
Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) 

beveiliging blijkt bij een aantal  frituurpannen niet 

goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te 

warm worden en brandgevaar ontstaan. 

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. 

Daardoor voldoet het product niet aan onze 

veiligheidseisen.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de friteuse te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Tefal Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Tefal Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.  



Versie J 

WAARSCHUWING!  
 
Veiligheidsrisico Valo friteuse 

 
Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) 

beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet 

goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te 

warm worden en brandgevaar ontstaan. 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. 

Daardoor voldoet het product niet aan onze 

veiligheidseisen.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de friteuse te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Valo Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Valo Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.  



Versie K 

WAARSCHUWING! 

Veiligheidsrisico Braun broodrooster  

 
Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker 

een levensgevaarlijke schok krijgen.  

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de 

broodrooster. Daardoor voldoet het product niet 

aan onze veiligheidseisen.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Braun Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Braun Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website 

www.braun.nl.  



Versie L 

WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Resca broodrooster  

 
Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan een kortsluiting 

ontstaan.  

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de 

broodrooster. Daardoor voldoet het product niet 

aan onze veiligheidseisen.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.    

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Resca Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Resca Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.  



Versie M 

WAARSCHUWING!  
 
Veiligheidsrisico Tefal friteuse 

 
Tefal heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Tefal friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) 

beveiliging blijkt bij een aantal  frituurpannen niet 

goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te 

warm worden en brandgevaar ontstaan. 

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. 

Daardoor voldoet het product niet aan onze 

veiligheidseisen. Tefal neemt hiervoor haar 

verantwoordelijkheid. 

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de friteuse te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Tefal Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Tefal Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Tefal servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.tefal.nl.  



Versie N 

WAARSCHUWING!  
 
Veiligheidsrisico Valo friteuse 

 
Valo heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Valo friteuse Pro Fry 

Oléoclean FR7009. De (oververhittings-) 

beveiliging blijkt bij een aantal frituurpannen niet 

goed te werken. Hierdoor kan het frituurvet te 

warm worden en brandgevaar ontstaan. 

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de friteuse. 

Daardoor voldoet het product niet aan onze 

veiligheidseisen. Valo neemt hiervoor haar 

verantwoordelijkheid.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de friteuse te vinden.   

 

De consument wordt verzocht om de friteuse niet 

meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Valo Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Valo Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Valo servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.valo.nl.  

 



Versie O 
 

WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Braun broodrooster  

 
Braun heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Braun broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan de gebruiker 

een levensgevaarlijke schok krijgen.  

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de 

broodrooster. Daardoor voldoet het product niet 

aan onze veiligheidseisen. Braun neemt hiervoor 

haar verantwoordelijkheid.   

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

op de onderzijde van de broodrooster te vinden.  

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Braun Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Braun Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Braun servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website 

www.braun.nl.  



Versie P 

 

WAARSCHUWING! 
 
Veiligheidsrisico Resca broodrooster  

 
Resca heeft geconstateerd dat er een zeer ernstig 

veiligheidsrisico bestaat bij de Resca broodrooster 

Pro Fry Oléoclean FR7009. Sommige broodroosters 

blijken een defect onderdeel te bevatten waardoor, 

ook na uitschakeling, sommige onderdelen onder 

stroom kunnen staan. Hierdoor kan een kortsluiting 

ontstaan.  

 

Bij de fabricage is een productiefout gemaakt bij 

het ontwikkelen van een onderdeel van de 

broodrooster. Daardoor voldoet het product niet 

aan onze veiligheidseisen. Resca neemt hiervoor 

haar verantwoordelijkheid.  

 

Het risico doet zich alleen voor bij de apparaten die 

geproduceerd zijn tussen week 14 van het jaar 

2008 en week 19 van het jaar 2009 met de 

serienummers H410 t/m H440. De gegevens zijn 

aan de onderzijde van de broodrooster te vinden.   

 

De consument wordt verzocht om de broodrooster 

niet meer te gebruiken en de stekker uit het 

stopcontact te halen. Het apparaat kan worden 

teruggebracht naar de winkel waar het is gekocht 

of worden opgestuurd naar Resca Service.  

 

 

 

 

Vermeld daarbij uw naam en rekeningnummer. De 

aankoopkosten worden geheel vergoed.  

 

Resca Service  

Antwoordnummer 16067  

5100 VJ Gilze  

 

Meer informatie  

Telefonisch via het gratis Resca servicenummer: 

0800-0221977 of bezoek de website www.resca.nl.  

 


