DEKO Holland Garantievoorwaarden
Verbas B.V. (hierna DEKO Holland genoemd) verleent de eindafnemer van deze snijmachine garantie
tegen de onderstaande voorwaarden:
1. De garantietijd bedraagt 36 maanden en begint op de dag van de levering van de snijmachine bij
de eindafnemer.
2. De installatiedatum en het snijmachine type dienen door een schriftelijke bevestiging of
installatierekening van de distributeur of verkooppartner door de eindafnemer te worden
aangetoond.
3. Binnen de garantietijd verhelpt DEKO Holland alle manco´s die aantoonbaar op materiaal- of
fabricagefouten berusten. De garantievergoeding gebeurt naar keuze van DEKO Holland door
reparatie, vervanging van defecte onderdelen of vervanging van de snijmachine.
4. Het uitvoeren van garantievergoedingen heeft noch een verlenging noch een nieuw begin van de
garantietijd tot gevolg.
5. Vervangen onderdelen gaan in eigendom over naar DEKO Holland
6. Transportkosten en -risico´s worden niet door DEKO HOLLAND overgenomen.
7. Zodra een schade of een manco aan de eindafnemer bekend geworden is, moet deze binnen 14
dagen na de herkenbaarheid schriftelijk bij DEKO HOLLAND worden aangegeven. De ontvangst van
de aangifte bij de plaatselijke DEKO HOLLAND-servicepartner is maatgevend.
8. De aanspraak op garantievergoeding vervalt voor schade die op grond van gebrekkige installatie
ontstaat, en voor schade die ontstaan is vanuit onvakkundig of niet volgens de voorschriften
uitgevoerde reparatiepogingen, door werkzaamheden van niet geautoriseerde derden, door
ondeskundige bediening, verkeerde bediening of door het niet naleven van de handleiding.
9. Elke garantie vervalt, wanneer de DEKO HOLLAND installatiechecklist en het installatiehandboek
niet worden opgevolgd, voorgeschreven onderhouds- en inspectiecycli niet worden nageleefd of
door DEKO HOLLAND niet uitdrukkelijk toegestane reinigings- en onderhoudsmiddelen worden
gebruikt. Hetzelfde geldt voor manco´s en schade die stammen uit de omgeving van het gebruik,
zoals bijvoorbeeld vanuit het gebruik van vervuild, agressief water, van gas van gebrekkige kwaliteit
of van stroom met ongeschikte sterkte of spanning. Alle schade door overspanning is van de garantie
uitgesloten.
10. Onderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen zoals bijvoorbeeld messen,slijp- en
braamstenen enz., zijn van de garantie uitgezonderd.
11. Bij schade en functiestoringen die op grond van verkalking van de snijmachine ontstaan, bestaat
eveneens geen aanspraak op garantie.
12. De garantie omvat verder geen natuurlijke slijtage van de snijmachine.
13. Alle garantie vervalt ook, wanneer andere dan de originele DEKO HOLLAND vervanging- of aan
slijtage onderhevige onderdelen zijn ingezet, en wel om het even of de schade of de manco´s
daardoor veroorzaakt zijn.

14. Deze internationale garantie is in alle landen geldig en er kan aanspraak op worden gemaakt voor
snijmachines met locatie in alle landen waarin geautoriseerde partners van DEKO HOLLAND
garantievergoedingen conform de onderhavige internationale garantievoorwaarden leveren.
15. Er bestaat uitsluitend een verplichting tot garantievergoeding, wanneer het snijmachine in
overeenstemming met de technische voorschriften van het land waarin de locatie van het
snijmachine zich bevindt, gebruikt is.
16. Voor deze internationale garantie van DEKO HOLLAND ten opzichte van de eindafnemer geldt
het Nederlands recht (met uitzondering van de regelingen van de Conventie van Wenen m.b.t. de
internationale aankoop van goederen, CISG). Voor alle aanspraken vanuit deze garantie en alle
controverses in samenhang met deze garantie is uitsluitend de rechtbank in Arnhem - Nederland,
bevoegd.

