HM Veiligheidsbeslag B.V.

Garantie voorwaarden: T.B.V. HM – Verticaal schuifraambeslag en toebehorende
producten. Op gemaakt 31 maart 2008 te Bergen op Zoom.
De HM Schuifraamproducten worden met de grootste zorg gemaakt en kennen daarom een
garantietermijn van vijf jaar na aankoop.
De garantie omvat alle aanspraken op grond van fabricage, en/of materiaalfouten.
Uitgesloten is schade welke ontstaan is door onjuist handelen of het niet opvolgen van de door
HM Veiligheidsbeslag omschreven instructies c.q. montage voorschriften.
In geval van een defect kunt u zich wenden tot uw HM schuifraam dealer.
Onderdelen welke door een materiaal- of fabricage fout niet aan de gestelde eisen voldoen
worden nieuwe geleverd en gefactureerd, na retour ontvangst van de defecte onderdelen
worden deze onderdelen gecrediteerd.
Aangeraden wordt, uw aankoopbonnen en facturen zorgvuldig te bewaren.

Buiten de garantie vallen:
1. Gebreken en schaden ontstaan tengevolge van gebruik van andere bevestigingsmiddelen
dan voorgeschreven in de HM – Montage voorschriften.
2. Gebreken en beschadigingen door verkeerde montage.
3. Gebreken en schade welke door vervuiling van het schuifraambeslag en/of
geleidingprofielen worden veroorzaakt.
4. Het beslag dat door onoordeelkundig gebruik beschadigd is.
5. Gebreken en schade welke door onvoldoende of onjuist onderhoud van
schuifraamproducten ontstaan is.
( O.a. het niet periodiek invetten van sluitbare onderdelen ).
6. Gebreken en schade ontstaan door vervorming, tengevolge van toepassing van sterk
warmte absorberende ( donkere ) kleuren en onvoldoende verflaag dikten,
( minimaal 100 MU ).
7. Gebreken en schade die het gevolg zijn van vervormingen van bouwkundig onjuiste
aansluitingen aan / en door de omringende constructie op de gegarandeerde producten.
8. Gebreken en daaruit voortvloeiende schaden, die redelijkerwijs reeds bij de inspectie bij
de aflevering van de HM producten door de afnemer geconstateerd hadden behoren te
worden.
9. Géén garantie op Balansveren en het veroorzaken van schade aan HM – Schuifraam
Onderdelen ten gevolgen van Veerbreuk of slecht functionerende Balansveren.
( De Balansveren zijn géén eigen product onderdelen ).
10. Schade die het gevolg zijn van brand, inbraak, overstroming, storm en aardbevingen.
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