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GARANTIE VOOR
LASTOEVOEG(VERBRUIKS)MATERIALEN
GARANTIEVERKLARING
Lincoln Electric Europe (Lincoln) garandeert de eindgebruiker
(koper) van alle nieuwe lastoevoeg(verbruiks)materialen
(Materialen) dat deze vrij zullen zijn van gebreken met betrekking
tot toepasbaarheid en materiaal.
Deze garantie vervalt indien Lincoln, of een geautoriseerd Lincoln
distributeur, constateert dat de Materialen zijn blootgesteld aan:
 onjuiste opslag;
 onjuiste behandeling;
 onjuist of abnormaal gebruik;
 defecten als gevolg van natuurlijke slijtage;
 schade tijdens het transport.

GARANTIEPERIODE
De garantieperiode start vanaf de datum van Lincoln of een
geautoriseerd Lincoln distributeur haar factuur aan de oorspronkelijke eindgebruiker.

3.

De garantievoorwaarden zijn als volgt:
1. De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf de factuurdatum
voor alle Materialen,
 mits de Materialen opgeslagen worden op een
geconditioneerde
plaats,
binnen
een
geschikte
opslaglocatie en nooit buiten, zoals vermeld in de Lincoln
“Algemene Opslag- & Hanteringsinstructies”;
 mits geen ander vervoer heeft plaatsgevonden na de
levering van Lincoln aan de klant;
 mits de Materialen niet gevallen of beschadigd zijn binnen
de opslagplaats van de klant na levering.
2. In geval van een garantieclaim behoudt Lincoln zich het recht
voor om het "binnenkomst goederen” inspectieformulier op te
vragen bij de klant met betrekking tot de ontvangst van de
Materialen.
3. Lincoln beveelt aan dat tenminste 2% van de geleverde
Materialen geïnspecteerd wordt op het moment van levering.
4. Wanneer volgens de “Algemene Opslag- & Hanteringsinstructies” opgeslagen en gehanteerd, is de houdbaarheid
van alle Materialen 3 jaar na levering, met uitzondering van
Aluminium (legering) Materialen, waarvan de houdbaarheid is
beperkt tot 1 jaar na levering.

De houdbaarheid duidt aan hoe lang Lincoln Materialen kunnen
worden opgeslagen in de opslaglocatie van de klant en heeft geen
betrekking op de garantie die in elk geval beperkt is tot 1 jaar na de
factuurdatum.
Voor meer details over houdbaarheid en opslag, zie de “Algemene
Opslag- & Hanteringsinstructies” van Lincoln.

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN
VOOR DE GARANTIEDEKKING:
De koper dient contact op te nemen met de lokale Lincoln
verkoopvertegenwoordiger
voor
bijstand
of
www.lincolnelectric.com bezoeken. De definitieve beslissing tot het
verlenen van garantie wordt door Lincoln gemaakt.
Op verzoek van Lincoln, moet de koper alle Materialen retourneren
die als defect geclaimd worden onder de garantie van Lincoln.

TRANSPORTKOSTEN
De koper is verantwoordelijk voor alle vervoers- en verpakkingskosten voor de verzending naar en van Lincoln.

GARANTIEBEPERKINGEN
De aansprakelijkheid van Lincoln op basis van deze garantie
is beperkt tot de kosten voor het verhelpen van het defect in
de desbetreffende Materialen van Lincoln.
De garantie biedt geen dekking voor
accommodatie of onkostenvergoedingen.

reiskosten,

Lincoln haar aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals
onder meer gederfde winst en bedrijfsonderbreking, die
voortvloeit uit het defect of de tijd die nodig is om het defect te
verhelpen is uitgesloten.
Deze schriftelijke garantie is de enige garantie die Lincoln voor
haar Materialen biedt. Deze garantie laat onverlet de
aanspraken op grond van dwingend recht die de koper onder
het toepasselijk recht mag hebben.

