
Tillykke med dine nye waders!
Et par waders er en essentiel del af mange former for fiskeri og havjagt – derfor har vi forfattet denne 
guide, med tips til hvordan du kan få mest glæde ud af dine waders.

1. Vaders bør altid hænges til tørre efter brug og aldrig pakkes våde ned. Pakkes waders våde ned vil 
det forkorte deres levetid.

2. Vær opmærksom på skarpe sten, muslinger, søm i bundgarnspæle, etc. Navnlig åndbare waders er 
nemme at rive hul i! Går der hul i dine waders ved et uheld, er der ikke tale om en reklamation – 
derimod anbefaler vi at man lapper med dem med det medfølgende reparationskit eller produktet 
Liquisole. Vi er altid klar med gode råd om hvordan du kan lappe dine waders.

3. Hold evt. lynlåse rene og fri for salt og snavs, sidder en lynlås fast så undlad at rive den i stykker – 
skyl den ren og smør den evt. med silikonespray. En iturevet lynlås, som følge af overdreven brug af
kræfter, er ikke en reklamation.

4. Vadestøvler er ikke vandrestøvler, navnlig ikke dem med filtsål. Gå så lidt som muligt i dine 
vadestøvler på land. Afrevne filtsåler som følge af brug på land er ikke en reklamation. Afrevne/løse
filtsåler kan nemt limes på igen med vandfast kontaktlim.

En reklamation er en defekt opstået som følge af fejl i materiale og/eller konstruktion – ikke en skade 
opstået som følge af hændeligt uheld, overlast eller slid.

Mener du at du har en reklamation, skal du forholde dig således:
1. Indlever eller indsend wadersne/vadestøvler i rengjort og tør tilstand til os – våde og/eller beskidte 

waders/vadestøvler vil ikke blive behandlet.
2. Vedlæg kopi af kassebon/faktura og en beskrivelse af problemet (du kan med fordel anvende vores 

Fortrydelses-, bytte- og reklamationsformular som findes på effektlageret.dk) – uden 
kassebon/faktura kan vi desværre ikke påtage os og behandle din reklamation. Bankudskrift, 
dankortbon, etc. er desværre ikke tilstrækkeligt.

3. Reklamationer behandles udelukkende hvis de er indleveret inden for to år efter købsdato. Det er 
vigtigt at du, såfremt du mener at du har en reklamation, henvender dig så hurtigt som muligt.

Alle modtagne waders/vadestøvler videresendes til vurdering og test hos vores leverandør. Behandlingstid 
kan være op til fire uger. Men, vi – og vores leverandør – bestræber os altid på at klare det så hurtigt som 
muligt.
Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os.

God fornøjelse – og knæk og bræk...!
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