
* Exclusief verplaatsingskosten, werkuren en slijtage onderdelen zoals veren en kabels.

** Met uitzondering van houten poorten gelakt in een RAL kleur of kleurloze beschermlaag, waar een garantie van 1 jaar geldt.

Het kleur of de beschermlaag dient jaarlijk door de klant vernieuwt te worden. Onbehandelde poorten hebben geen garantie.

*** Indien onderhoudsovereenkomst agesloten werd binnen 1 jaar na plaatsing.

**** 6 maanden na leveren en plaatsen van een VDM poort op het regelwerk, na deze periode worden verplaatsingskosten en werkuren in rekening gebracht.

* Deformatie en vervorming van vlakke, niet gelijnde panelen.

* Vervorming of kromtrekken van poorten die zuid gericht staan

* Lichte verkleuring onder invloed van de weersomstandigheden

* Normale slijtage van de poort en de onderdelen

* Beschadegingen door ongeval of oneigenlijk gebruik van de poort

* Beschadeging door externen, in het bijzonder montage door derden

* Service of onderhoud door derden

* Schade bij opslag op de werf of diefstal

* Schade of slijtage door gebrekkig of geen onderhoud

* Schade veroorzaakt door natuurgeweld, overmacht of elektrische stroomstoot

* Natuurlijke onvolkomenheden bij houten poorten, zoals kleine scheurtjes, knoppen, werken en uitzetten van het hout

* Werking van de poorten indien de plaatsing niet door VDM uitgevoerd werd (afhaling/levering)

* Automatisering van de poort door de klant zelf of door een derde partij

Garantiebepaling voor particulier gebruik

Lakwerk bij extra vernislaag** x x

Panelen x

x x

Voor VDM garagepoorten onder normale

belasting en bij correct onderhoud

Jaarlijks onderhoud door VDM gedurendeJaarlijks onderhoud door VDM gedurende

de eerste 5 jaar na plaatsing*** de eerste 10 jaar na plaatsing***

Volgende zaken zijn uitgeloten van garantie :

productiefouten op Uw VDM poort* bovenop de wettelijke garantie een commercieele garantie en kan U genieten van een uitgebreide 

commercieele garantie tot 10 jaar na plaatsing wanneer U kiest voor één van onze service formules 

van de wettelijke garantie.

Garantieperiode poorten:

De wettelijke en commerciele garantieperiode start na levering en plaatsing van de poort. Standaard ontvangt U, voor materiaal- of 

STANDAARD 2 jaar* FORMULE COMFORT 5 jaar* FORMULE COMFORT + 10 jaar*

Materialen* x x x

Automatisering*

Prestatie :

Tijdens de garantieperiode verhelpen wij defecten aan VDM poorten waarbij een materiaal- of productiefouten kan aangetoond worden.

Kosten voor demontage, montage, verplaatsing en werkuren vallen niet onder garantie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Garantie uitsluiting :

Om U als klant een kwalitatief product te kunnen bieden, wordt elke poort geproduceerd en gemonteerd met de grootste zorg en onderworpen

Algemene garantiebepalingen voor particulier gebruik

Wij danken U voor het vertrouwen in VDM. Met de aankoop van uw VDM poort kiest U bewust voor Belgische kwaliteit.

aan meerdere kwaliteitscontroles. Deze kwaliteit ondersteunen wij met transarante garantievoorwaarden. Uiteraard geniet U na uw aankoop

Garantie
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