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GARANTIEBELOFTE VOOR KASSEN & DUBBELWANDIGE 
PLATEN VAN VITAVIA
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Naast de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken binnen de territoriale reikwijdte van de Eu-
ropese Unie en Zwitserland, garanderen wij voor via ons gekochte kassen een garantie van 15 jaar 
en voor onze dubbelwandige platen een garantie van 10 jaar. De garantieperiode begint op de 
respectievelijke factuurdatum en wordt niet verlengd door eventuele vervangende leveringen.

De garantie voor onze kassen is uitsluitend van toepassing op de constructie en het frame. Overige 
leveringscomponenten zoals afdichtingen, kunststof onderdelen en veerklemmen vallen niet on-
der de garantie. Evenzo is de garantie niet van toepassing op onze funderingen en ons aanvullend 
kas-toebehoor.

De garantie voor onze dubbelwandige platen heeft uitsluitend betrekking tot diens weerbesten-
digheid. Het is alleen van toepassing in combinatie met de aankoop van een van onze kassen.

Fundamentele voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op garantie zijn het overleggen van 
een aankoopbewijs en de vakkundige plaatsing en het juiste onderhoud volgens de montage-
handleiding en volgens het beglazingsplan van de dubbelwandige platen. De garantie vervalt bij 
hernieuwde opbouw.

Verder dekt de garantie geen defecten en schade die direct of indirect te herleiden zijn tot:

• buitengewone natuurverschijnselen (met name sneeuwbelasting vanaf 25 kg/m², windbelas-
ting vanaf windkracht 8, sterke hagelbuien)

• een ongeschikte installatielocatie (bijv. met bijzondere wind- of hitte-blootstelling)
• structurele veranderingen door de consument
• onvoldoende verankering van de kas
• een foutieve reiniging van de dubbelwandige platen met nadelige invloed van chemicaliën
• (bijv. reinigingsmiddelen met een hoog gehalte aan, oppervlakteactieve stoffen, zoals glasrei-

nigers, mosverwijderaars, etc.)
• onjuiste plaatsing van de dubbelwandige platen, vooral als er krassen en spanningen ontstaan 

of als er lijm of incompatibele afdichtingsmiddelen worden gebruikt en/of als het UV-gecoëx-
trudeerde oppervlak niet correct is uitgelijnd

• kleurveranderingen
• een overheersende fout van de koper

In het geval van gegronde reclamaties, die onder de garantie vallen, zullen we naar eigen goeddunken 
ofwel een vervangende levering van de te vervangen onderdelen of een overeenkomstige restitutie 
van de aankoopprijs leveren. Indien nodig worden reserveonderdelen op onze kosten verzonden.

Elke verdere aansprakelijkheid, bijv. voor de montage of demontage van gereclameerde of later ge-
leverde onderdelen evenals voor andere bijkomende kosten of gevolgschade, valt niet onder deze 
garantie. Een dergelijke aansprakelijkheid bestaat alleen in het kader van de wettelijke voorschriften.


