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GARANTIEVERKLARING BELNED VOORZETRAMEN
Voorwerp van de garantie
De Belned voorzetramen: deze worden met de grootste zorg vervaardigd en zijn vanaf de leverdatum
door Belned gewaarborgd tegen defecten, die het gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal.

Duur van de garantie



5 jaar op de voorzetramen.
10 jaar op het gebruikte rubber, dat voldoet aan de eisen DIN7863, NFXPP85302 en ISO3934.

Ventilatievoorschrift
Om te voorkomen dat er condens in de spouw tussen het voorzetraam en het bestaande glas
ontstaat, moet de spouw zwak worden geventileerd met de buitenlucht. In ons afdichtingsband is
een opening gemaakt, die in het algemeen voldoende is om te ventileren.
Aan dit ventilatievoorschrift kunnen bij Belned geen rechten worden ontleend.

Productaansprakelijkheid
Belned adviseert u direct bij bestelling over het formaat voorzetraam. In verband met veiligheidsaspecten is aan het soort en de maat glas een maximale grootte van het voorzetraam gebonden.
Enige aanspraak op eventuele claims, die voortvloeien uit voorzetramen, die volgens ons advies te
groot zijn, verwerpen wij op voorhand.

Onderhoud
Het aluminium profiel dient schoon gemaakt te worden met warm water. Indien u huishoudelijke
middelen gebruikt, altijd naspoelen met schoon water. De beglazing dient minimaal 1 maal per jaar
aan de spouwzijde gereinigd te worden.

Waarborg
In geval van ondeugdelijk materiaal zal het product kosteloos worden vervangen of hersteld.
Geen enkele andere aanspraak op schadevergoeding, anders dan veroorzaakt door ondeugdelijk
materiaal, kan in aanmerking worden genomen.

Uitsluitingen
Deze garantie dekt niet de gevallen van slordigheid, achterstallig onderhoud, ongevallen, krassen,
blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren of schade veroorzaakt door wind of
water, die niet kunnen worden beschouwd als een gevolg van een bij Belned berustende
verantwoordelijkheid.
In het zeldzame geval dat ons product een defect zou vertonen, wordt u verzocht direct contact op te
nemen met uw contactpersoon bij Belned.

Leveringsvoorwaarden
Op deze garantieverklaring zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

