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GARANTIEBEPALINGEN

Met inachtname van de hieronder vermelde voorwaarden
garandeert Brink Climate Systems BV tegenover de erkende
installateur de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, alsmede
de goede werking van haar Centrale Verwarmingsproducten, indien
gebruikt voor het doel, waarvoor deze worden geleverd. In de
voorkomende gevallen, dienen wij in de gelegenheid te worden
gesteld, ons zo nodig ter plekke te kunnen vergewissen omtrent de
deugdelijkheid van de garantieaanspraak.
De garantie omvat:
De garantie beperkt zich tot het gratis herleveren van de
onderdelen, die tijdens die garantieperiode geheel ter onzer
beoordeling materiaal- of fabricagefouten vertonen, die niet het
gevolg zijn van normale slijtage e.d.. Deze onderdelen dienen
onder vermelding van het mankement franco aan ons te worden
toegezonden en worden na vervanging ons eigendom.
6. De garantieperiode op onderdelen is 2 jaar te rekenen vanaf
de installatiedatum. Van garantie zijn echter uitgesloten de
onderdelen: ontsteek-, ionisatiepen, glaszekering en
ontluchter.
7. De garantieperiode op de dichtheid van de warmtewisselaar
van het toestel bedraagt 15 jaar met dien verstande dat indien
door corrosie ter onzer beoordeling niet ter plaatse te
verhelpen lekkages ontstaan, wij uitsluitend dit keteldeel
leveren tegen een vergoeding van oud voor nieuw gerekend
vanaf de installatiedatum bij de vervanging: de eerste 5 jaar
gratis, het 6e jaar 10%, het 7e jaar 20% etc. tot het 14e jaar
90% van de dagprijs van het te vervangen keteldeel.
8. De garantie vervalt indien wordt vastgesteld, dat de gebreken,
beschadigingen of overmatige slijtage te wijten zijn aan of
oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige behandeling of aan
ondeskundige reparatie, instelling, installatie of onderhoud,
door niet erkende installateurs of aan het onderhevig zijn aan
stoffen met agressieve chemicaliën (o.a. haarlak) en andere
schadelijke stoffen.
9. De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen
in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie kunnen
veroorzaken of het defect het gevolg is van ketelsteenafzetting
(schadelijk voor het toestel en installatie).
Oppervlaktebeschadigingen alsmede transportschade vallen
buiten de garantie. Het recht op garantie vervalt indien niet
kan worden aangetoond, dat de CV-ketel na ingebruikname
niet tenminste 1 maal per jaar door een erkend installateur
aan een onderhoudsbeurt is onderworpen. De installatie- en
gebruiksvoorschriften die wij voor de betreffende toestellen
afgeven, dienen geheel in acht te worden genomen.
10. De aansprakelijkheid van de fabrikant uit hoofde van de
overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de
in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Elke
vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake van
het niet nakomen van de garantieverplichtingen is uitgesloten.
Met inachtneming van de dwingendrechtelijk bepalingen
inzake (product-)aansprakelijkheid kunnen nimmer rechten
worden ontleend terzake van enige bedrijfs- of gevolgschade,
zuivere vermogensschade of welke schade dan ook die zou
kunnen voortvloeien uit defecten aan door de fabrikant
geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Verder
zijn op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door
ons te verrichten leveringen en/of diensten van toepassing de
algemene leveringsvoorwaarden voor de metaal- en
elektrotechnische industrie, door de Vereniging F.M.E.C.W.M. op 19 oktober 1998 gedeponeerd ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 119/1998).
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Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag
gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende
voorwaarden afgewezen.
11. De garantie is uitsluitend geldig indien het door de koper
ondertekend aanhangsel van het garantiebewijs binnen 8
dagen na de installatie aan ons is geretourneerd. Door
ondertekening van de garantiekaart verklaart de koper zich
akkoord met de goede staat van het geleverde.
12. Indien het bedrijf van de installateur vóór het verstrijken van
de garantieperiode beëindigd is, kan de gebruiker een beroep
doen op onze garantieverplichtingen tegenover de installateur.
Milieu
Als het toestel aan vervanging toe is kan dit meestal, na
overleg, door uw dealer teruggenomen worden. Mocht dit
niet mogelijk zijn, informeer dan bij uw gemeente naar de
mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke
verwerking van de gebruikte materialen.
Voor de productie van het toestel is gebruik gemaakt van
diverse kunststoffen en metalen. Bovendien bevat het
toestel elektronische componenten die tot het elektronisch
afval behoren.
Gebruik volgens bestemming
Het toestel, zoals beschreven in deze documentatie, is bestemd voor
het verwarmen van ruimten via een centrale verwarmingsinstallatie
en/of voor het leveren van warmwater. Ieder ander gebruik valt buiten
de bestemming van het toestel. Op schade voortkomend uit onjuist
gebruik, kan geen aansprakelijkheid genomen worden.

11

CE-VERKLARING

Overeenkomstigheidsverklaring volgens ISO IEC GUIDE 22.
Leverancier
Adres

Brink Climate Systems BV
R.D. Bügelstraat 3, 7951 DA Staphorst

Verklaart hierbij dat het CV-toestel:
Type:
Kombi Kompakt HRE 24/18
Kombi Kompakt HRE 28/24
Kombi Kompakt HRE 36/30
Kombi Kompakt HRE 36/48
Voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC)
Richtlijn inzake gastoestellen (2009/142/EC)
Richtlijn inzake rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte
centrale verwarmingsketels (92/42/EEG)

EMC richtlijn (2004/108/EC).
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG (*)

Staphorst, 10 December 2013

W. Hijmissen, Directeur
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