GARANTIEBEPALINGEN
Deze garantiebepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en
andere (rechts-)handelingen van Green Infra. Green Infra is onderdeel Kroezen Handel en Milieu B.V.
(statutair gevestigd te Tubbergen, Newtonstraat 8) ingeschreven bij de KvK onder nummer
63218623.
Alle producten van Green Infra vallen onder een standaardgarantie van 5 jaar. De producten
vervaardigd door Green Infra zijn gegarandeerd tegen defecten in ontwerp, materiaal en fabricage bij
normaal gebruik gedurende vijf jaar na verzending of afhalen vanuit onze locatie Tubbergen. Tijdens
de garantieperiode zal Green Infra de vervangende onderdelen aan de klant leveren en
verantwoordelijk zijn voor eenrichtingsverzending. De standaardgarantie omvat niet de technische
werkzaamheden.
Green Infra klanten die de montage en/of installatie van de producten zelf op zich nemen moeten de
garantieregistratiekaart invullen en de foto's na installatie verzenden voor de garantie. Klanten die
zelf zorg dragen voor montage en/of installatie kunnen enkel aanspraak maken op de
garantiebepalingen indien dit is gedaan volgens de voorschriften en door een erkend
installatiebedrijf.
Geen garantieregistratie zal de garantie laten vervallen.
De turbines mogen onder geen enkele voorwaarde worden afgekoppeld van het net. Indien een
turbine word afgekoppeld zal de afremfunctie niet meer werken en kan er schade ontstaan. Tevens
vervallen alle garanties op de turbine na afkoppeling.
Wij adviseren de producten te verzekeren tegen schade welke buiten onze garantie vallen;
Items die niet onder deze garantie vallen zijn.
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Schade door afkoppeling van het net, hetzij handmatig of door andere oorzaken;
Misbruik of vandalisme;
Windstorm , bliksem en hagelschae of een ander verzekerbaar verlies;
Brandschade;
Schade aan torensysteemfunderingen welke onderhevig zijn aan de bodemopbouw;
Schade door natuurrampen;
Tornado’s en andere soorten cyclonische stormen;
Schade als gevolg van spanningsonregelmatigheden zoals bliksem , nutssysteemstoringen of
andere zaken die het systeem vanaf de buitenzijde binnendringen;
Schade als gevolg van het niet periodiek onderhouden van het systeem in overeenstemming
met de instructies van Green Infra , u dient de onderhoudshistorie te overleggen;
Schade als gevolg van overbelasting, mechanisch misbruik, onjuiste installatie, gebruiken met
een ongeschikte voedingsbron,onjuist gebruik of andere niet-garantie voorwaarde;

Alle schade die vallen onder onze garantiebepalingen moeten binnen 24 uur na het onstaan van deze
schade bij Green Infra worden gemeld. De schade dient door Green Infra te worden opgenomen voor
een eventuele vervanging en/of eventuele reparatie door Green Infra of derden.
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