Garantieverklaring.
Vensterbanken

i nds 192
it s
3

WERZALIT vensterbanken worden met uiterste zorgvuldigheid en van uitgelezen materialen gemaakt.
Productieproces en materiaalkeuze zijn gebaseerd op de meer dan 50 jaar oude ervaring bij productie
en toepassing van WERZALIT bouwdelen.
De kern van WERZALIT vensterbanken wordt gemaakt van industriehout, dat in Duitsland uit PEFCgecertificeerde bosbouwbedrijven afkomstig is. Deze kernsubstantie is bestand tegen bouwvocht en
verrotting. Het oppervlak van de vensterbanken bestaat uit meerdere dunne lagen melaminehars
(geen phenol-coatings), die zonder voegen met elkaar zijn verbonden en onlosmakelijk verperst worden
met het kernmateriaal. De decorlaag is ingebed in de melaminehars, betrouwbaar beschermd en daarmee
ultra UV-bestendig, kras- en slijtagevast. Zo blijft de decorlaag duurzaam mooi.
De vensterbank wordt als vormdeel in het wereldwijd geoctrooieerde WERZALIT proces geproduceerd en
niet door verlijmen van afzonderlijke delen. Het WERZALIT proces voorkomt schade zoals opengaande
lijmvoegen, delaminaties of vernietiging door binnendringend bouwvocht.
De WERZALIT garantie geldt voor het navolgend genoemde object/de navolgend genoemde levering
en is alleen geldig met de rekening of de koopovereenkomst.
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De montage vindt plaats strikt volgens onze op het tijdstip van de koop geldige richtlijnen. Naast de
garantie van uw leverancier neemt WERZALIT voor de duur van 25 jaar vanaf factuurdatum volgende
garantie over:
Treedt binnen de genoemde periode aan het van ons gekochte product een gebrek op, dat de toepassing
conform de bestemming van het product nadelig beïnvloedt, verplichten wij ons naar onze keuze tot
vervangende levering, verbetering achteraf of terugbetaling van de door u betaalde koopsom voor die
vensterbanken, die gebrekkig blijken.
Voorwaarde voor deze verplichting is de vakkundige inbouw onder naleving van de geldige richtlijnen
van WERZALIT en de vakkundige behandeling van de door ons geleverde producten. Schade door
inwerking van buitenaf of hogere geweld zijn van deze garantie uitgesloten.
Aanspraken op deze garantie moeten binnen 25 jaar na factuurdatum, resp. indien een dergelijke niet
werd opgemaakt, vanaf datum van de schriftelijke koopovereenkomst, schriftelijk onder vermelding
van de redenen voor reclamatie (beschrijving van het gebrek) bij WERZALIT zijn ingegaan. Voor de
afhandeling van de reclamatie moet de medewerkers, die hiermee belast zijn door WERZALIT, actueel
toegang verleend worden tot het gereclameerde object.
Door mogelijke wijzigingen krachtens de garantie wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
Uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle eisen van kooplieden uit hoofde van deze garantie is Stuttgart.
Oberstenfeld,

Gevestigd te: Oberstenfeld
Handelsreg., kantongerecht Stuttgart,
HRA 310248
Vennoot met pers. aansprakelijkheid:
WERZALIT Beteiligungs-GmbH
Directie:
Dipl.-Kfm. Jochen Werz

Meer informatie op: www.werzalit.nl

Gevestigd te: Oberstenfeld
Handelsreg., kantongerecht Stuttgart,
HRB 311327
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