GARANTIEVOORWAARDEN WEEKAMP DEUREN B.V. DEDEMSVAART
Weekamp binnendeuren

Weekamp Deuren B.V. te Dedemsvaart garandeert gedurende een periode van 6 of 12
jaren* na factuurdatum dat de door haar geleverde Weekamp binnendeuren (voorheen
Living Doors®) geschikt zijn om duurzaam te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn
bestemd en onder de hierna genoemde voorwaarden:
-

-

-

de garantie geldt mits de deur is voorzien van een verflaag met een droge laagdikte van
minimaal 130 mµ (totaal).
de garantie is beperkt tot in Nederland en België afgehangen deuren.
de garantie geldt uitsluitend voor:
* hinderlijke gebreken tengevolge van materiaal-, constructie- en behandelingsfouten,
echter met uitsluiting van kleur- en structuurafwijkingen in het hout, en van kleine
oppervlakte- en droogtescheurtjes, welke in een natuurproduct als hout aanvaardbaar worden geacht,
* de vervormingen welke de hierna genoemde tolerantie overschrijden:
** voor de kromming, gemeten loodrecht op het deurvlak: 8 mm
** voor de scheluwte van de deur in gesloten toestand: 8 mm
de garantie geldt uitsluitend indien de bepalingen als genoemd in bijlage A. van de
Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7069 “Voorwaarden met betrekking tot transport en
verwerking door de afnemer en onderhoud” door de koper nauwkeurig zijn opgevolgd,
(NPR 7069 is een uitgave van het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft 0152690390 en aldaar op bestelling verkrijgbaar).
de koper die aanspraak op de garantie wenst te maken, dient ten genoege van
Weekamp Deuren B.V. te kunnen bewijzen dat aan de hierboven genoemde
voorwaarden is voldaan.
bij beoordeling van klachten inzake vervorming dient het vochtgehalte aan beide zijden
in de deur gelijk te zijn.
de garantie houdt in herlevering of het herstel (naar keuze deurenproducent) van de
betreffende deur(en) inclusief het aanbrengen van een grondverfsysteem.
Niet in de garantie opgenomen zijn eventuele bijkomende kosten zoals het demonteren
en verwijderen van de oude deur, het plaatsen van de nieuwe deur, het eventueel
overzetten van gemonteerd glas en het schilderen van de nieuwe deur. Een en ander zal
tevens volledige kwijting voor Weekamp Deuren B.V. inhouden.

Al onze leveringen geschieden volgens de laatst gedeponeerde leveringsvoorwaarden bij de
Arrondissementsrechtbank te Zwolle. De leveringsvoorwaarden liggen te allen tijde ter
inzage in ons bedrijf of worden op verzoek door ons toegezonden. Kamer van Koophandel te
Zwolle nr. 103709.
* 6 of 12 jaren garantie wordt verstrekt conform de garantietekst op de bijgevoegde orderbevestiging
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