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Garantievoorwaarden NeoFos ledbuis
Deze garantievoorwaarden bepalen de condities waaronder en de mate waarin garantie van toepassing is op de NeoFos ledbuizen type G3 vanaf
productiebatch nr. 1441

Garantie op NeoFos ledbuizen is van toepassing onder de volgende voorwaarden:

1. Gebreken aan een NeoFos ledbuis die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden met inachtneming
van onderstaande voorwaarden kostenloos hersteld, indien de gebreken na constatering ervan en binnen 7 jaar na aanschafdatum, bij
normaal gebruik, schriftelijk wordt gemeld. Onder normaal gebruik wordt in deze verstaan;
i.  een gemiddelde brandduur van 11 uren per werkdag in een elektrische installatie van 230V waarbij de spanningsschommeling niet

groter is dan +/- 10%
ii. een omgevingstemperatuur voor in bedrijf zijn tussen -25°C en +45°C
iii. de relatieve vochtigheid in de installatie nooit hoger dan 80% is
iv. er minimaal 10mm vrije ruimte rondom de ledbuis in een niet afgesloten behuizing is
v. dat de ledbuis niet meer dan 50.000 keer onderworpen wordt aan een schakelcycli waarbij onder een schakelcyclus wordt verstaan

30 seconden aan en 30 seconden uit
2. Geen aanspraak op garantie bestaat in het geval;

i. van schade als gevolg van de chemische en elektrochemische inwerking van water of andere vloeistoffen of dampen en in het
algemeen als gevolg van anomale omgevingsfactoren, ondeugdelijke bedrijfsomstandigheden of contact met stoffen waartegen het
product anderszins niet bestand is

ii. indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montage-instructies waarbij installatie en/of montage dient te geschieden door een erkende installateur

iii. indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet gemachtigd zijn of indien de producten worden
voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele onderdelen en daardoor een gebrek veroorzaakt
wordt

iv. wanneer identificatie van het product door NeoFos B.V. niet mogelijk is door het ontbreken van het serienummer
3. NeoFos B.V. Heeft immer het recht geen garantie te verlenen indien het vermoeden van oneigenlijke of onredelijke garantieaanspraken

worden gedaan dan wel dat er vermoeden van misleiding bestaat.
4. Garantiegevallen worden op een zodanige wijze afgewikkeld dat ondeugdelijke onderdelen kosteloos gerepareerd of door deugdelijke

onderdelen  vervangen  worden  of  zulks  ter  beoordeling  van  de  NeoFos  B.V..  Producten  waarvoor  op  grond  van  onderhavige
garantievoorwaarden aanspraak op garantie gemaakt wordt dienen in eerste instantie bij de verkopende partij aangeboden te worden
welke voorts aanvrager van de garantie bij NeoFos B.V. is. Indien de gebruiker om verklaarbare en aannemelijke redenen het product niet
via de verkopende partij  ter garantie kunnen aanbieden kan de gebruiker direct bij  NeoFos B.V. het product ter garantie aanbieden
conform de voorwaarden.

5. Voor zover herstelwerkzaamheden redelijkerwijs  niet  mogelijk  zijn,  wordt  op  verzoek van de aanvrager binnen garantietermijn een
vervangend product met dezelfde werking geleverd. Bij levering van een vervangend product wordt het recht behouden om een redelijke
gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.

6. Bij garantieafhandeling worden defecte product en/of vervangen productonderdelen eigendom van NeoFos B.V.
7. Een aanspraak op garantiereparatie ter plaatse is niet mogelijk. 
8. Garantieafhandeling leidt nimmer tot verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.
9. Uitgebreidere  of  andere  aanspraken  –  in  het  bijzonder  aanspraken  op  vergoeding  van  buiten  het  product  ontstane  schade  –  zijn

uitgesloten voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.
10. Onderhavige garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en gebruikte producten. Voor gebruik van het product in landen

buiten Nederland dient te worden voldaan aan de gestelde technische productwaarden zoals spanning, frequentie, omgevingsvariabelen
als ook de lokaal geldende regels en -voorschriften.

11. Kosten voor verzending van en naar NeoFos B.V. zijn te allen tijde voor de aanvrager dan wel gebruiker.
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