
Maxxinno: Veilig kopen 

We zijn op de hoogte van een aantal “nagemaakte” eenvoudige versies van onze 
technologie. We zien het als uitvinder van dit product binnen onze prioriteit om iedereen te 
beschermen tegen het kopen van nagemaakte iHeatpanelen die worden aangeprezen als 
een origineel iHeatpanel.  

Enerzijds is het een groot compliment wanneer anderen in schaduw van ons bedrijf hun 
producten aanbieden, als zijnde een origineel iHeatpanel, doordat de eigen producten niet 
voldoen. Anderzijds worden goedgelovigen benadeelt doordat zij in de veronderstelling zijn 
een goed en serieus product te hebben gekocht. We krijgen daar regelmatig klachten over. 
 
We zijn altijd bevlogen geweest in het aanbieden, ontwikkelen en produceren van het 
iHeatpanel en manieren te vinden om gebruikers te ondersteunen in hun keuze. Dit doen we 
b.v. door alle onderdelen uitsluitend binnen Europa en bij gerenommeerde bedrijven onze 
materialen in te kopen. Dit doen we ook bij nieuwe ontwikkelingen door veel onderzoek en 
uitgebreid testen. Op deze wijze trachten we geïnteresseerden te beschermen tegen 
mogelijk gevaarlijke nagemaakte Maxxinno technologie en de daarbij hoge energiekosten.  
 
Maxxinno doet er alles aan op potentiele klanten te beschermen tegen de risico’s die neppe 
websites met zich meebrengen. We werken nauw samen met o.a. Google om 
geïnteresseerden te beschermen tegen deze falsificaties. Eind 2020 hebben we b.v. meer 
dan 4500 valse websites door Google van het internet laten verdwijnen.  

Online vervalsingen vermijden – Imitatiewebsites en nagemaakte producten op online 
marktplaatsen en advertentiewebsites. 

Dé manier om absoluut zeker te zijn dat u geen nagemaakt iHeatpanel aankoopt is om direct 
bij Maxxinno of bij een van onze officiële partners aan te kopen. Door direct bij Maxxinno of 
haar partners te kopen beschermt u zichzelf niet alleen tegen nagemaakte producten, maar 
u profiteert direct van onze garantie en klantvriendelijke service. 
 
Valse verkopers verkopen hun producten via imitatiewebsites en links: 
 
Imitatiewebsites worden normaliter via Google zoekopdrachten en advertenties, social- 
media, zoals Instagram of Facebook, gepromoot. In een poging consumenten te overtuigen 
en/of te verleiden door te doen of zij een officiële partner zijn van Maxxinno, doen zij een 
poging om producten van Maxxinno beeldmateriaal en Maxxinno taalgebruik te misbruiken. 
Verder bieden ze forse kortingen ten opzichte van de Maxxinno geadviseerde verkoopprijs.  

Valse verkopers verkopen hun producten vaak ook via online advertentiepagina’s: 
 
Originele infrarood hoofdverwarmingen worden door Maxxinno nooit aangeboden op online 
marktplaatsen en advertentiepagina’s. Wanneer Maxxinno of haar partners niet de verkopers 
zijn, geeft kopen op een online marktplaats of advertentiepagina geen tot weinig kans om na 
te gaan of het aangeprezen product ook echt is. Uiteraard kunt u dan ook geen aanspraak 
maken op enige garantie van onze zijde. 
 
Maxxinno biedt uitsluitend een high end HF- hoofdverwarming aan en geen eenvoudige 
infrarood bijverwarming. Maxxinno producten komt u ook niet tegen in webshops doordat er 
bij een hoofdverwarming een onderbouwd advies van noodzakelijk belang is. Het is daarom 
mogelijk dat iedereen ons bedrijf of onze partners op afspraak kan bezoeken voor 



uitgebreide informatie naast een specifiek advies voor uw ruimte. Bij opvolging van ons 
advies verstrekken wij ook alle garanties voor een succesvol verwarmen.  
 
Valse verkopers weten u op de volgende manieren te overtuigen dat ze originele en 
gelijksoortige Maxxinno producten verkopen op de volgende manieren: 

• Geen duidelijke beelden van het product dat ze daadwerkelijk verkopen (vaak 
schuilend achter officiële Maxxinno afbeeldingen) 

• Kortingen t.o.v. de vaste prijzen die Maxxinno hanteert. 
• Beweringen dat de producten echt zijn en/of dezelfde werking hebben. 
• Dat men recht heeft op een Maxxinno garantie. 
• Dat de meegeleverde thermostaat volledig voldoet aan de eisen zoals Maxxinno deze 

stelt.  
 

Waarom nagemaakte Maxxinno/iHeatpanel producten gevaarlijk kunnen zijn. 

Nagemaakte Maxxinno/iHeatpanel producten zijn vaak erg goedkoop gemaakt, mogelijk 
gevaarlijk en bieden niet de fantastische gebruikerservaring als een originele verwarming 
zoals Maxxinno deze aanbiedt. 
 
Namaak iHeatpanelen worden niet gemaakt in Maxxinno’s gecontroleerde omgevingen die 
de kwaliteit en veiligheid van onze producten waarborgen. 

Hebt u een nagemaakt iHeatpanel aangekocht? 

De mensen achter nagemaakte producten stoppen veel moeite in het zo echt mogelijk laten 
lijken van de producten. Vaak is pas na ingebruikname van de verwarming dat er argwaan 
ontstaat bij de gebruiker. U staat dan sterker dan u zou verwachten. U kunt dan zondermeer 
het betaalde door uw terug laten betalen. 
 
Nagemaakte iHeatpanelen zijn soms moeilijk te herkennen. Ze zijn op het oog vrijwel 
hetzelfde. Tot aan het uiterlijke houden de overeenkomsten echter op. 
 
Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons bedrijf. 

Maxxinno 
info@maxxinno.nl 
0487 769 049 

 


