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GARANTIEVERKLARING

DEVENTER Profielen drievoudige garantieclausule
� Verwerking van alleen hoogwaardige grondstoffen:

• Bestand tegen veroudering, weer-, ozon- en UV-bestendig
• Koude-elastisch
• Voldoen aan de relevante eisen van de normeringen NEN 5656, DIN 7863, NEN 

EN 12365- 1 t/m 4
� Optimale profielvormgeving: afgestemd op functie, gebruikswaarde, praktische toepassing 

en ondersteund door materiaalkeuze.
� Constante controle van productieproces: 

• Maattolerantie volgens DIN16941-2B
• Maximale bewaking van milieueisen.
• ISO 9001: 2008, IKB conform KOMO BRL 0809

10 jaar garantie
DEVENTER Profielen verleent een garantie van 10 jaar op de geleverde dichtingsprofielen
en kaderdichtingen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Meldingaanspraak aan garantiegever
Een aanspraak op garantie dient binnen 10 werkdagen nadat zich een onder deze garantie 
begrepen omstandigheid heeft voorgedaan door de garantiegerechtigde schriftelijk op het adres 
van Deventer te zijn gemaakt. Deventer zal de aanspraak onderzoeken en, indien zij terecht is, 
conform de garantievoorwaarden afwikkelen.

Inhoud en nakomen van de garantie
Verplichtingen, welke Deventer uit hoofde van deze garantieverklaring op zich neemt, worden 
verwezenlijkt door herlevering van de gereclameerde profielen. 
Elke andere aansprakelijkheid is niet van toepassing.
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Uitsluitingen
Van deze garantie is uitgesloten:
� De inwerking van enig van buiten de levering gelegen oorzaak of enige omstandigheid 

die niet aan de garantiegever kan worden toegerekend.
� Normaal te achten verkleuring, veroudering of slijtage, bovenmatig, onjuist of oneigenlijk

gebruik door garantiegerechtigde.
� Handelen of nalaten van garantiegerechtigde in strijd met door Deventer verstrekte

richtlijnen.
� Schade van het hele object.

De garantie vervalt wanneer de profielen niet binnen een termijn van 6 maanden na levering 
worden verwerkt.
Eventuele gebreken die het gevolg zijn van toepassing of behandeling niet in overeenstemming met 
de functie van het profiel zijn uitgesloten van deze garantie zoals:
� Mechanische overbelasting
� Onvakkundige montage
� Aantasting door houtconservering en/of laksoort met schadelijke uitwerking op het profiel
� Niet vakkundige opslag e.d.

Algemene leveringsvoorwaarden
Onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Breda onder 
nr. 73/2003, blijven onverkort van kracht.


