
a) Onderdelen garantie
Producten of onderdelen hiervan (exclusief herlaadbare batterijen), die door materiaal- of fabricagefouten onbruikbaar of aanzienlijk 
verminderd functioneren worden op beoordeling van Integratech kosteloos voor vervanging ter beschikking gesteld.
Arbeids- en verzendkosten worden niet vergoed. Uitgewisselde onderdelen worden eigendom van Integratech bvba. 

b) Oppervlakte garantie
De oppervlakte garantie omvat de kleurafwerking, coating en corrosie. Verkleuring die in de loop der tijd kan optreden is uitgesloten. 

Garantie uitsluitingen

Er wordt geen garantie gegeven op : 

De garantie vervalt als de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of wanneer het gebrek niet onmiddellijk na vaststelling schriftelijk gemeld is. 
Verdere rechten kan de koper of derden aan deze garantie niet ontlenen, in het bijzonder geen reclamatie of aansprakelijkheidsstelling bij gevolgschade.

4. De garantie claimen

Het claimen van garantie is voor het verstrijken van de garantieperiode formeel te melden op volgende manieren.

» Per email aan : service@integratech.be of
» rechtstreeks bij de dienst naverkoop of 
» via uw vertegenwoordiger. 

U dient steeds een volledig en correct claimformulier te bezorgen met info over origineel order, aard van de klacht en foto’s als bewijsmateriaal om de klacht te staven. Om de 
garantieclaim te doen gelden is de klant verplicht de originele factuur of een kopie hiervan voor te leggen. Bij het honoreren van een garantieaanspraak wordt de resterende 
garantieperiode voor het volledige artikel niet verkort of verlengd.

De wettelijk voorgeschreven garantieverplichtingen van de klanten worden door deze garantie niet beperkt, onafhankelijk of de garantieclaim wordt gehonoreerd of afge-
wezen.

Richtlijnen bij klachten voor Integratech bvba
We willen onze producten op een feilloze manier leveren. Als u echter een levering ontvangt die beschadigd is of een ander verifieerbaar gebrek vertoont waar wij aanspra-
kelijk voor zijn, dan vragen wij u om de volgende richtlijnen na te leven. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk optreden om het gebrek recht te zetten.

Zichtbare gebreken:

» Bij ontvangst van de goederen bent u verplicht die te controleren. Dit omvat een visuele inspectie van de verpakking/de producten en een vergelijking van de hoeveelheid. 
Alle gebreken en afwijkingen die onmiddellijk kunnen worden opgespoord, moeten worden genoteerd op het ontvangstbewijs. De vervoerder tekent dit bewijs ter 
bevestiging.

» Deze moeten gemeld worden op de plaats waar wij de goederen geleverd hebben en niet na transport door derden.
» Het is van essentieel belang om elke beschadiging te documenteren aan de hand van een foto. Afdoende foto’s van de verpakking en de goederen met de gebreken moeten 

naar ons via e-mail* worden gestuurd, samen met een beschrijving en de bestelgegevens.
» Als er verifieerbare ontbrekende hoeveelheden zijn, meld die dan onmiddellijk via telefoon of e-mail*.
» De informatie over schijnbare fouten in verband met de kwaliteit moet ons binnen 3 dagen na de levering van de goederen bereiken.
» We zullen de klacht behandelen aan de hand van de volledige informatie die u ons hebt gegeven. We zullen contact met u opnemen over het verdere verloop van de 

procedure. 

Verborgen gebreken:

» Beschadiging en externe gebreken in de verpakking die niet onmiddellijk kunnen worden opgemerkt, moeten meteen worden gemeld, ten laatste 4 weken na de ontvangst 
en vooraleer de goederen geïnstalleerd zijn. Elke claim die later volgt, is nietig.

» Het is van essentieel belang om de problemen te documenteren door meteen na het openen van de verpakking een foto te nemen. U moet foto’s nemen om het gebrek van 
het product en de integriteit van de verpakking te bewijzen. Daarna moet u ons de informatie sturen via e-mail*. 

» We kunnen niet aansprakelijk zijn voor beschadiging van een product dat al geïnstalleerd is! 
» Als er onderdelen ontbreken of verkeerde onderdelen werden geleverd, meld dit dan onmiddellijk via de telefoon of e-mail*. 
» We zullen de klacht behandelen aan de hand van de volledige informatie die u ons hebt gegeven. We zullen contact met u opnemen over het verdere verloop van de 

procedure.
» De installatie van goederen met een verschillend kwaliteitsniveau vereist een voorafgaande toestemming omdat dit ongegronde kosten met zich kan brengen. 

*Hier kunt u terecht met uw klachten:

» Stuur alle schriftelijke communicatie over een klacht uitsluitend naar het volgende adres: service@integratech.be
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Garantieverklaring Integratech b.v.b.a
Voor de fabrieksgarantie op Integratech producten gelden de volgende voorwaarden:

Garantie op verlichtingsarmaturen

Tenzij anders vermeldt bedraagt de wettelijke garantietermijn 2 jaar vanaf de factuurdatum. Indien een toestel over een uitgebreide garantie beschikt, dan wordt dit expliciet 
vermeldt in onze catalogus door middel van een garantie icoon. Voor herlaadbare batterijen (Lood/NiCd) die deel uitmaken van een noodunit geldt steeds een garantie van 1 
jaar. Deze garantie is inclusief:

Transportschade niet veroorzaakt door Integratech bvba.
Slijtage- en gebruiksonderdelen zoals batterijen en handzenders.
Schade veroorzaakt door overspanning.
Schade veroorzaakt door gebrekkig of geen onderhoud.
Schade veroorzaakt door natuurgeweld of overmacht.
Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of overbelasting




