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Hierbij verklaart KWWS
dat Solarstell®
bevestingsmaterialen
een productgarantie hebben van 20 jaar.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:
1.1

Solarstell bevestingsmaterialen zijn ontworpen en beproeft aan de volgende normeringen:
NEN 7250	Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten
NEN 1991-1-4
Belastingen op constructies - Algemene windbelasting
NEN 1991-1-3
Belastingen op constructies - Algemene sneeuwbelasting.

1.2	
Solarstell bevestingsmaterialen worden in eigen beheer ontworpen en geproduceerd conform ISO 9001:
Kwaliteitsmanagementsystemen.
1.3	
KWWS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten
gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging en leveringsdocumenten.
De garantie geldt niet voor: krassen, schrammen, weersinvloeden en de normale gebruiksslijtage.
1.4	
Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak.
KWWS kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts
recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. KWWS dient hiertoe door de koper altijd in de
gelegenheid te worden gesteld. Bij geleden schade hoort altijd een in gebreke stelling gestuurd te worden.
1.5	
De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of het niet juist opvolgen van
instructies.
1.6	
Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, wis de garantie beperkt tot de
garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
1.7	
Koper kan geen enkel recht ontlenen op de genoemde garantiebepalingen voordat de gehele betaling, conform
de factuur van KWWS, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

Verder zijn van toepassing de algemene Solarstell voorwaarden.
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