SAFECLEAN®
Garantievoorwaarden
De SAFECLEAN® producten lijn wordt met grote zorg samengesteld om te garanderen
dat de producten precies doen wat op ieder individueel product staat aangegeven. Dit
gebeurt met alle respect en attentie voor een veilige omgeving (milieu), veiligheid voor
de (directe en indirecte) gebruikers en veiligheid aangaande de toepassingen.
SAFECLEAN® voldoet aan alle, algemeen bekende, wettelijke richtlijnen.
SAFECLEAN® zal met inachtneming van de garantievoorwaarden*, bij toegewezen
klachten niet alleen de productkosten vergoeden maar ook direct toewijsbare schade,
naar haar keuze repareren of producten vervangen. Het oneigenlijke gebruik (trachten
te) maken van deze garantie zal in rekening worden gebracht.
*Details beschikbaar op www.safeclean.nl of bij uw SAFECLEAN® distributeur of
winkelier.

————————————
De SAFECLEAN® productenlijn wordt met grote zorg samengesteld om een goede werking te
waarborgen met alle aandacht voor een veilig milieu, veiligheid voor de gebruikers en veiligheid voor
de toepassingen als aangegeven op ieder van de individuele producten. SAFECLEAN® zal
gerechtvaardigde schade, met inachtneming van de garantievoorwaarden, naar haar keuze repareren
of producten vervangen.
Teneinde ongeoorloofd en/of misbruik van dit algemene garantiestatement te voorkomen volgen
onderstaand een aantal voorwaarden:
1. De gebruiksaanwijzingen dienen stipt opgevolgd te worden.
2. Voor SAFECLEAN® geldt dat de merken als vermeld op de (om)verpakking en/of zoals
vermeld op de SAFECLEAN® websites en/of zoals anders door SAFECLEAN® formeel
bevestigd voor garantie in aanmerking komen.
3. Uitsluitend SAFECLEAN® cloth of door SAFECLEAN® specifiek goedgekeurde materialen
mogen gebruikt worden.
4. SAFECLEAN® of door haar aangestelde distributeurs worden in staat gesteld, op een plaats
naar hun keuze, geclaimde schade te verifiëren.
- Goederen dienen in deugdelijke verpakking verzonden te worden. Door
ondeugdelijke verpakking veroorzaakte schade wordt niet vergoed.
- Transportkosten van/ naar een door SAFECLEAN® aan te wijzen plaats,
komen voor rekening van diegene die een schadeclaim indient. Indien de
schade wordt toegewezen worden de transportkosten vergoed.
5. Ter verificatie kan SAFECLEAN® eveneens SAFECLEAN® producten testen op nieuwe,
eventueel door fabrikant of winkelier ter beschikking gestelde producten.
6. Originele aankoopbonnen en garantiebewijzen dienen op eerste verzoek ter beschikking van
SAFECLEAN® te worden gesteld.
7. Gebruikelijke schade door veroudering valt buiten te vergoeden schade.
8. De indiener van een schadeclaim gaat door ondertekening onvoorwaardelijk akkoord met
vergoeding van ALLE verificatie kosten (op commerciële basis, inclusief voorrijkosten) indien
de schade aanwijsbaar niet aan SAFECLEAN® te wijten valt.
9. Indiener verklaart eveneens volledig mee te werken aan de bij verificatie benodigde stappen.
De ondertekening bevat: naam, volledig adres, handtekening, datum van claim en verklaring:
“akkoord met deze voorwaarden”.
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Garantie verklaring
De SAFECLEAN® producten lijn wordt met grote zorg samengesteld om te
garanderen dat de producten precies doen wat op ieder individueel product
staat aangegeven. Dit gebeurt met alle respect en attentie voor een veilige
omgeving (milieu), veiligheid voor de (directe en indirecte) gebruikers en
veiligheid aangaande de toepassingen. SAFECLEAN® voldoet aan alle,
algemeen bekende, wettelijke richtlijnen*.
SAFECLEAN® zal met inachtneming van de garantievoorwaarden*, niet alleen
de product kosten vergoeden maar ook, direct toewijsbare schade, naar haar
keuze repareren of producten vervangen. Het oneigenlijk gebruik (trachten te)
maken van deze garantie zal in rekening worden gebracht.
*Details beschikbaar op www.safeclean.nl of bij uw SAFECLEAN® distributeur of winkelier.
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