
                  3 JAAR GARANTIEVOORWAARDEN VOOR DE BETONSTAR BETONPOMPEN

De firma BLE (hierna ook wel genoemd : de Leverancier) biedt 3 jaar garantie aan de kopers van haar Betonstar producten
 onder de hieronder vermelde voorwaarden :

- Mastinspectie, enkel door leverancier  : Jaarlijks,500 pompuren of 20000m3 verpompt (welke eerst voorkomt)
- Onderhoudsinterval,enkel door leverancier  : 100,500,1000,1500 (+500) pompuren of Jaarlijks (welke eerst voorkomt)

Deze garantie van 3 jaar is van toepassing op de functionele defecten van de Betonstar producten (hierna genoemd de producten)
die resulteren uit gebrekkig materiaal dat wordt gebruikt, of onregelmatigheden in het productieproces, op voorwaarden dat het product wordt
onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de leverancier en de hieronder vermelde voorwaarden .

Garantie : De leverancier  garandeert dat nieuwe machines vrij zijn defecten in werkuren en materiaal in normale werkomstandigheden en 
onderhouden zijn voor onderstaande maanden of uren (welke eerst voorkomt) na de ingebruiksname :

Crawler 3 Jaar 2250 uur
Citypomp 3 jaar 2250 uur
BST 30 3 Jaar 2250 uur
BST 37 3 Jaar 2250 uur
BST40 3 Jaar 2250 uur
BST43 3 Jaar 2250 uur
BST51 3 Jaar 2250 uur

Producten waarvoor de garantie van toepassing is, zal de leverancier naar zijn goeddunken repareren of vervangen door producten van
 hetzelfde type en tenminste van dezelfde kwaliteit, op het hoofdkantoor en voor eigen kosten.

De garantie wordt ontbonden indien de machine wordt misbruikt, bij een ongeval, en/of niet onderhouden is volgens de instructies
 en aanbevelingen van de leverancier.

Uitsluiting van garantie.De volgende zaken worden niet gedekt door garantie :

- Vrachtwagen, de leverancier geeft geen garantie  ten opzichte van de vrachtwagen, dit is het punt van de respectievelijke constructeur.
- (Hulp)motoren,de leverancier geeft geen garantie  ten opzichte van de vrachtwagen, dit is het punt van de respectievelijke constructeur.
- Slijtdelen: Alle onderdelen die rechtstreeks met beton in contact komen.
- Elke schade als gevolg van slechte opslag (stilstand) of slecht transport.
- Elke schade als gevolg van onvermijdelijke natuurrampen, vuur, aanrijding, diefstal, enz.
- Elke schade als gevolg van het niet naleven van het periodieke onderhoud opgegeven door de leverancier.
-Elke schade als gevolg van fout gebruik of gebruik dat de begrenzingen overschrijdt of dat niet beantwoordt aan het door de leverancier 
 vooropgestelde doel, zoals overbelasting, of elke schade als gevolg van gebruik in abnormale omstandigheden.
-Elke schade als gevolg van wijzigingen of installatie in andere producten op een wijze die niet goedgekeurd is door de leverancier en
   die een invloed heeft op de werking en/of de prestaties van de producten.
- Verbruiksonderdelen:  oliefilterelementen, olie, brandstof,adblue, batterij.
-  Extra kosten opgelopen in de garantievordering.
- Normale slijtage bij pistons, pistonringen, cilinders.
- Elke schade als gevolg van bediening die niet gespecificeerd wordt in de gebruikshandleiding, zowel vrijwillig als onvrijwillig.
- Vervagen van geschilderde oppervlakken, degenereren van met metalen oppervlaktes, degenereren van rubber en plastiek, 
   en roest na verloop van tijd.
- Elke schade als gevolg van het gebruik van niet authentieke onderdelen, smeermiddelen of vloeistoffen die niet goedgekeurd zijn 
   door de leverancier.
-  Elke schade als gevolg van herstellingen of onderhoud die niet zijn uitgevoerd bij de leverancier .
- Elke schade als gevolg van een malheureus dagdagelijks onderhoud
   (smering van glij- en/of draaiende onderdelen,dagdagelijks vervangen van het spoelwater, wekelijkse smering van de mast,water aflaten bij vrieskou etc)

Einde van de garantievoorwaarden Handtekening klant :





Jaarlijks,500 pompuren of 20000m3 verpompt (welke eerst voorkomt)
100,500,1000,1500 (+500) pompuren of Jaarlijks (welke eerst voorkomt)

die resulteren uit gebrekkig materiaal dat wordt gebruikt, of onregelmatigheden in het productieproces, op voorwaarden dat het product wordt




