Garantievoorwaarden
Levering gereviseerde
Stertil-KONI HEFBRUGGEN

1. Algemeen
Van Zetten Hefbruggen levert gereviseerde hefbruggen van het merk StertilKONI, met 6 maanden volledige garantie.
2. Looptijd garantieperiode
De looptijd bedraagt 6 maanden, ingaande de datum van oplevering.
3. Toepassing
De garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing op volledig door Van Zetten
Hefbruggen gereviseerde, geleverde en geplaatste hefbruggen van het merk
Stertil-KONI.
4. Uitvoeringen
Van Zetten Hefbruggen levert gereviseerde Stertil-KONI hefbruggen in 2
uitvoeringen:
• gespoten uitvoering. Deze hefbruggen zijn zowel technisch, als optisch
gereviseerd;
• ongespoten uitvoering: De bruggen zijn uitsluitend technisch gereviseerd,
schoongemaakt en ontvet en worden geleverd in de lakstaat zoals deze bij
ons zijn binnengekomen.
5. Plaatsing en oplevering
Alle door Van Zetten Hefbruggen geleverde en gereviseerde Stertil-KONI
hefbruggen, worden franco thuis geleverd en geplaatst, inclusief instructie, door
eigen gekwalificeerde monteurs. Exclusief eventuele fundatievoorzieningen en
elektrische aansluiting (dient te geschieden door een erkend elektricien).
6. Inhoud technische revisiewerkzaamheden
• Nauwkeurige controle en indien nodig vernieuwing van vergrendeling,
kabels, lagers en overige mechanische delen.
• Vernieuwing van o-ringen en manchetten in het hydraulisch circuit.
• Het voldoen aan de testdruk van de hydraulische pompen.
• Het in de originele vorm zetten van kolommen, dwarsbalken en rijbanen.
7. Inhoud optische revisiewerkzaamheden
• Schuren, stralen van alle onderdelen
• Spuiten in de originele Stertil-KONI fabriekskleuren
• Afwijkende RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar
• Hefbruggen voorzien van alle vereiste transfers.
8. Wettelijke eisen
Alle door Van Zetten Hefbruggen geleverde hefbruggen voldoen aan de wettelijke P159 norm (voor bruggen van vóór 1998) en de NEN-EN-1493 (voor bruggen vanaf
1998), met uitzondering van hobbybruggen: deze zijn niet Arbo- en APK-proof
9.

In alle andere gevallen wordt verwezen naar de Algemene Leveringsvoorwaarden
van de Koninklijke Metaalunie.
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