
Montagehandleiding

Zorg voor een schoon en glad vloeroppervlak.  
Demonteer, voordat u met het produkt aan de  
slag gaat, de beschermlat aan de onderzijde.

Plaats het produkt op de vloer en schoor het kozijn 
met een panlat of gelijkwaardig. Bevestig  
deze panlat aan de zijkant van het kozijn.

Plaats de gewenste wandafscheiding (de getoonde  
profielconstructie is een voorbeeld) rondom het  
produkt. Plaatsing op een reeds bestaande  
afgewerkte vloer is vanzelfsprekend ook mogelijk. 
Zorg ervoor dat de plaatsing haaks en waterpas 
geschiedt.

De wand kan nu afgewerkt worden, waarna ook het 
deurbeslag en het slot (niet meegeleverd) gemonteerd 
kunnen worden. Plaats eventueel een stofdorpel op 
de vloer (niet meegeleverd).
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Inleiding
Om in no-time een ander interieur te creëren en uw DeurKozijnSet perfect tot zijn recht te laten komen, is het van belang dat u de 
juiste beslissing(en) neemt tijdens de montage. Wij helpen u daarbij een handje middels dit garantieleaflet.
 
Houdt u rekening met een aantal vuistregels:
- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten geplaatst worden door iemand met vakkennis.
- U heeft uw product gekocht bij een geselecteerde dealer. Deze beschikt over een eigen plaatsingsservice en/of zij beschikken 
 over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen 
 nemen.
 
De DeurKozijnSet (DKS) bestaat uit de volgende onderdelen:
1 deur;
1 inmetselkozijn van foutvrij grenen en
3 RVS paumelle- scharnieren.
Er geldt een garantietermijn van 2 jaar op de onderdelen van de DeurKozijnSets.
 
Maximaal toegestane inkortingen
In het volgende overzicht ziet u de maximaal toegestane inkortingen van de deur die nog binnen de garantievoorwaarden vallen:
   Stijlen                             Bovendorpel               Onderdorpel
  10 mm                             10 mm                             10 mm
 
Garantie algemeen
Het product is met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en getest. Onze producten voldoen uiteraard aan alle wettelijke  
voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge standaard. Er geldt een garantietermijn van 2 jaar op de DeurKozijnSet.
Indien het product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende  
voorwaarden:
- Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie- en vervormingsfouten die te wijten zijn aan een fout in de  
 fabricage van het product. Let wel, afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet  
 vergoed.
 
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
 1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
 2. Vervormingen aan de DeurKozijnSet die binnen de toleranties liggen, zoals bepaald in de BRL 2211.
 3. Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
 4. Normale slijtage.
 5. Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd (m.u.v. de toegestane afkortingen).
 6. Gebreken die ontstaan indien de DeurKozijnSet niet binnen 8 dagen na levering volledig aan alle 6 zijden en in alle boringen 
     en inkrozingen is voorzien van een sluitende verflaag.
- Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw dealer worden gebracht. Indien dit niet gebeurt  
 vervalt de garantie.
- Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van 
 uw dealer te worden gebracht.
- De garantietermijn van de DeurKozijnSet gaat in op de dag van de factuurdatum, betrekking hebbende op de levering van het  
 product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.
 
Afhandeling klachten
Om een efficiënte beoordeling van klachten te garanderen houdt de leverancier de volgende werkwijze aan:
- De beoordeling van klachten wordt door uw dealer verricht. Een oplossing komt altijd tot stand in overleg tussen uw dealer en  
 de leverancier.
- De beoordeling van een klacht met betrekking tot een kromming of scheluwte van een DeurKozijnSet vindt plaats na het eerste 
 stookseizoen.
- Klachten die op grond van garantievoorwaarden zijn afgewezen worden niet meer in behandeling genomen.
- De leverancier moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum  
 kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan  
 dat het product onjuist gebruikt is, kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Indien de klant onderzoek wenst  
 door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het 
 product onjuist is gebruikt of is behandeld. Kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer de  
 leverancier voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te  
 vervangen.

Voorwaarden en Garantie


