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BADMEUBELEN    -    WASTAFELS    -    SPIEGELS    -    VERLICHTING

Wij bieden u 2 jaar garantie op onze badmeubelonderdelen

Om de kwaliteit van uw nieuwe badkamermeubel te waarborgen, bieden wij u gedurende een periode van 2 jaar garantie op de diverse 
badmeubelonderdelen (wastafelkast, wastafel, spiegel en verlichting). Deze garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoude-
lijk gebruik en dekt materiaal- en constructiegebreken. 

Om aanspraak te kunnen maken op garantie verwachten wij van u als eindgebruiker dat tijdens de montage en in het gebruik onder-
staande punten in acht worden genomen:

Vóór en tijdens montage:
- Controleer bij ontvangst de verpakkingen op uitwendige schade.
- Controleer de diverse onderdelen vóór het plaatsen op eventuele gebreken of manco’s.
- Bij constatering van gebreken of manco’s dient dit direct bij de leverancier gemeld te worden. Ná de montage gemelde be - 
 schadigingen geven géén recht op kosteloze service. Hierbij geldt: gemonteerd = geaccepteerd.
- Plaats het badmeubel nooit in de directe omgeving van een inloopdouche, ook al is er mechanische en/of natuurlijke ven-
 tilatie aanwezig. De condens die ontstaat bij het douchen zal direct neerslaan op alles wat zich in de directe omgeving 
 (binnen 1,5 meter vanuit de opening van de inloopdouche) bevindt. Indien u ervoor kiest om dit toch te doen, vervalt de   
 aanspraak op garantie.
- Plaats het badmeubel niet direct naast een bad zonder dat er een vaste scheidingswand tussen wordt geplaatst. Het bad-
 meubel moet spatwatervrij hangen en op minimaal 50 cm afstand van de badrand.
- Zorg voor goede mechanische en/of natuurlijke ventilatie in de badkamer. Goede ventilatie zorgt ervoor dat het badmeubel 
 droog blijft tijdens het douchen. Let op: bij een inloopdouche is de vochthuishouding in de badkamer niet hetzelfde als 
 bij een gesloten douchecabine. Het plaatsen van een 2e afzuiger kan dan een must zijn om de ruimte binnen afzienbare 
 tijd na het douchen droog te krijgen. Het badmeubel mag na het douchen niet vochtig aanvoelen.
- Het toepassen van onze producten (wastafelkasten, wastafels, etc.) in combinatie met producten van een andere leveran-
 cier, zonder dat wij daar schriftelijk per e-mail akkoord op hebben gegeven, geschiedt op eigen risico. Eventuele kosten die 
 voortvloeien uit het herstellen, aanpassen of herleveren van onze badkameronderdelen zullen dan ook doorberekend wor-
 den.
- Gebruik enkel zuurvrije kit om het badmeubel af te kitten.
- Ladegeleiders dienen vóór gebruik stofvrij gemaakt te worden.
- Laat de elektra altijd aansluiten door een erkend elektromonteur.

In het gebruik:
- Ga nooit op het badmeubel zitten of staan.
- Laat nooit natte of vochtige spullen in of op het badmeubel achter. Dit kan opzwelling van het badmeubel veroorzaken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om het badmeubel te reinigen. Reinig het badmeubel 
 met een vochtige maar niet te natte doek of spons. Na het reinigen het badmeubel altijd droogwrijven.
- Reinig de spiegel nooit met kalkreinigende, zure of alkalische schoonmaakmiddelen. Dit om het aantasten van de randen te 
 voorkomen. Vermijd ook middelen met veel ammoniak.
- Maak na een schoonmaakbeurt de randen van de spiegel perfect droog om te voorkomen dat restanten van schoonmaak-
 middelen achterblijven en mogelijk schade veroorzaken.
- Cosmeticaspetters en andere vlekken op een spiegel direct verwijderen met lauwwarm water.
- Maak de spiegel na gebruik van de badkamer droog.

De garantie gaat in op de dag van levering, en vervalt direct bij:
- Montage niet volgens bovenstaande voorschriften.
- Onvakkundige montage.
- Schademelding achteraf (na montage).
- Onvoldoende geventileerde ruimtes.
- Geen of onjuist onderhoud.
- Oneigenlijk gebruik.
- Gevolgschade door lekkage.
- Onvoldoende medewerking verlenen om servicemelding op te kunnen lossen.

De garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of ongelukken.

Wanneer er onder garantie onderdelen door ons worden geleverd, worden eventuele bijkomende kosten zoals montage-, loodgieters- 
en tegelwerk e.d. niet door ons vergoed.


