Garantie & Service

Afspraak is afspraak !
ASK Renovatie heeft ruim 15 jaar ervaring in de (lak) schade herstel
branche. De vakkundig opgeleide lakspecialisten werken uitsluitend met
de beste materialen om een langdurig resultaat te kunnen garanderen. In
samenwerking met leveranciers en
producenten worden innovaties op de voet gevolgd en worden
kwalitatieve oplossingen hierop afgestemd.
Alleen het beste is goed genoeg!
Garantiebepaling
Dit garantie document heeft betrekking op de uitgevoerde werken aan
aluminium, staal of kunststof oppervlakken, waarbij derden het brute
materiaal hebben beschermd tegen invloeden van buiten middels coating
of ander beschermingstechnieken.
Garantie wordt enkel en alleen gegeven op het element dat door ASK
Renovatie behandeld is. Deze specificatie is terug te vinden op offerte en/
of factuur voor de uitgevoerde
werkzaamheden.

Duur van garantie: 10 jaar !
Deze garantie dekt uitgevoerde werken zoals beschreven tegen de
volgende gebreken:
- Onthechting, schilfering of afbladderen
- Verkrijting, verkleuring en glansverlies waarbij de door Qualicoat
beschreven tolerantiegrenzen worden overschreden.
Nazorg
De begunstigde van de garantie zal erop toezien dat de door
ASK Renovatie behandelde elementen aan regelmatig en vakkundig
onderhoud worden onderworpen. Het best passende onderhoud kan
verschillen op basis van het materiaal en de omgeving van de
betreffende elementen. Advies en aanbevolen producten vindt u
terug op onze website.

Hans Timmermans

Algemeen directeur

Kijk op www.ASKRENOVATIE.eu

Uitsluiting van garantie
- Gebrekkig / geen onderhoud aan elementen
- Schade door gebruik van;
- agressieve poetsmiddelen en/of producten
- onderhoudsproducten anders dan voorgeschreven
- solvent houdende producten (thinner, terpentine etc.)
- repair, lak- en/of vernis producten
- mechanische hulpmiddelen
- schurende en/of etsende materialen

- Schade door natuurlijke slijtage
- Thermische en/of chemische invloeden
- Schade met mechanische oorsprong
- Extern aangebrachte schade en/of vandalisme
- Schade als gevolg van overmacht / natuurgeweld
- Gebreken of schade veroorzaakt door derden
- Uitsluiting van garantie vermeld in de offerte
- Schade als gevolg van onthechting en/of reactiviteit aan
origineel materiaal (coating, folie,lak)
- Gebreken welke binnen de garantie vallen worden binnen een
redelijke termijn door reparatie verholpen. De hieruit
voortvloeiende kosten (transportkosten, arbeidsloon en kosten van
materialen) zijn voor rekening van ASK Renovatie, tenzij anders vermeld.
- De garantietermijn blijft hierin geldig vanaf datum garantiebewijs en
bijbehorende factuur.
- De garantie omvat geen verdergaand recht op
schadevergoeding jegens ASK Renovatie, tenzij de specialist/
specialisten van ASK Renovatie met opzet of grof nalatig heeft/hebben
gehandeld.

Melding
Gebreken waarvoor een beroep gedaan wordt op
de garantie dienen, op straffe van verval, uiterlijk
binnen 1 week nadat het is vastgesteld, schriftelijk
aan ASK Renovatie gemeld te worden. De aangifte
moet voorzien zijn van een beschrijving van het
geconstateerde, kopie van de factuur, detail- en
overzichtsfoto’s van de elementen.
Heeft u vragen over dit garantiedocument of wenst
u aanvullende informatie?
Kijk op onze website www.askrenovatie.eu of neem
contact met ons op.
				

				versie 2018-01

www.ASKRENOVATIE.eu

