Garantievoorwaarden
2 jaar garantie op meubelkasten, meubelonderdelen, spiegelkasten en spiegels
1 jaar garantie op verlichtingsarmaturen en accessoires
Om de kwaliteit van uw badkamermeubel te waarborgen, geeft Wavedesign u een garantie van 2 jaar. Zie onderstaande
bepalingen.
Om aanspraak te maken op deze garantie vragen wij uw aandachtig de garantiebepalingen door te nemen.
Garantiebepalingen :
1.

Controleer voor het plaatsen het meubel op eventuele gebreken of productiefouten, indien er gebreken of
productiefouten geconstateerd zijn verzoeken wij u deze direct aan uw leverancier te melden.
Monteren is accepteren.

2.

Zorg voor een goed functionerende beluchting en ontluchting. Voldoende (mechanische) ventilatie is essentieel
voor de levensduur van uw meubel, spiegel en/of accessoire.

3.

Laat nooit vochtige spullen achter op of in het meubel.

4.

Gebruik nooit schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om het meubel te reinigen.

5.

Plaats het meubel nooit in de directe nabijheid van een bad of een douche zonder een scheidingswand.
Het meubel dient spatwatervrij te hangen.

6.

Laat elektra te allen tijde aansluiten door een erkend elektromonteur.

7.

Gebruik uitsluitend zuurvrije kit bij de montage en afwerking.

8.

Om beschadigingen aan het wastafelblad te voorkomen mag de watertemperatuur nooit boven de 60°C uitkomen.

9.

Kosten die voortvloeien uit de beoordelingen (gevraagd of ongevraagd) van een klacht- of servicemelding zullen
door de leverancier worden doorbelast als blijkt dat deze niet te wijten is aan een productie- en/of materiaalfout.

Indien er onder garantie onderdelen worden geleverd, worden alle bijkomende kosten voor montage, arbeid en
tegelwerk e.d. niet door ons vergoed.
Kleur- en decorafwijkingen hebben geen recht op reclamatie.
De garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:


Niet voldoende geventileerde ruimtes.



Gevolgschade door lekkages.



Foutieve montage.



Bij schademelding achteraf.



Nalatig onderhoud, opzet of grof/onrechtmatig gebruik.



Onoordeelkundig gebruik, of gebruik anders dan huishoudelijk gebruik.



Het plaatsen van een meubel naast een bad of douche zonder vaste scheidingswand.



Wanneer er onvoldoende medewerking wordt verleend om de servicemelding op te kunnen lossen.

