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GARANTIEBELOFTE VOOR VITAVIA-TUINPRODUCTEN GEMAAKT 
VAN ZINCALUME®
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Naast de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken binnen de territoriale reikwijdte van de Eu-
ropese Unie en Zwitserland, bieden we 15 jaar garantie tegen roestperforatie op Vitavia verhoogde 
kweekbakken, composteerders en brandhoutrekken gemaakt van Zincalume®:

De garantieperiode begint op de respectievelijke factuurdatum en wordt niet verlengd door even-
tuele vervangende leveringen. De garantie is uitsluitend van toepassing op roestperforatie van 
metalen onderdelen. De garantie dekt geen enkele aansprakelijkheid voor roestvorming of kleur-
veranderingen.

Fundamentele voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op garantie zijn het overleggen van 
een aankoopbewijs en de vakkundige montage en het juiste onderhoud volgens de montage-
handleiding van Zincalume® producten. 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 windbelasting vanaf windkracht 8, sterke  
hagelbuien)

• onvoldoende verankering
• structurele veranderingen door de consument
• een ongeschikte montageplek - bijvoorbeeld bij bijzondere windbelasting of bij verhoogde 

omgevingsvochtigheid (zoals in de buurt van de zee op minder dan 500 m, met permanent 
vochtige ondergrond als er geen afwatering is aangelegd), in zware industriële gebieden of in 
omgevingen met een uitzonderlijk hoge neiging tot corrosie

• opslag van agressieve chemicaliën of agressieve organische materialen
• bij levering niet aanwezige lakschade en krassen
• kleurverandering
• een overheersende fout van de koper
• commercieel gebruik
• overschilderen
• een wijziging of vervanging van de geleverde onderdelen door onderdelen van andere 
• fabrikanten

In het geval van gegronde reclamaties, die onder de garantie vallen, zullen we naar eigen goeddun-
ken ofwel een vervangende levering van de te vervangen onderdelen of een overeenkomstige resti-
tutie van de aankoopprijs leveren. Indien nodig worden reserveonderdelen op onze kosten verzon-
den. Er bestaat geen verplichting om reserveonderdelen beschikbaar te houden, zodat vervangende 
leveringen in individuele gevallen kunnen afwijken van het origineel. Elke verdere aansprakelijkheid, 
bijv. voor de montage of demontage van gereclameerde of later geleverde onderdelen evenals voor 
andere bijkomende kosten of gevolgschade, valt niet onder deze garantie. Een dergelijke aansprake-
lijkheid bestaat alleen in het kader van de wettelijke voorschriften.


