
handtekening

Aannemer Naam :

  Adres : 

Project Adres : 
(indien anders dan hierboven)

Installateur Naam : 

  Adres : 

 m2  RADSON VLOERVERWARMING                                               Plaatsing beëindigd op : 

                                  stuks  RADSON RADIATOREN

Op de producten van RADSON, geleverd voor hogervermelde werf, geven wij (naast onze algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden) de volgende garanties:       

1. In geval van fabricagegebreken -of fouten vervangen of herstellen wij kosteloos alle Radson producten binnen de hieronder 
vermelde garantietermijnen (geldig vanaf de aankoopdatum)

 10 jaar  voor radiatoren en vloerverwarmingssystemen       
2 jaar op elektrische en elektronische onderdelen        
      

2. Tijdens de hierboven vermelde garantieperiode - geldig vanaf de aankoopdatum - vergoeden wij als gevolg van fabricagefouten 
bij RADSON producten ook:        
>  schade aan eigendom van derden en de daaruit ontstane schade         
>  kosten van derden voor het opruimen, uitbouwen, wegnemen of vrijleggen van defecte RADSON producten   
>  kosten van derden voor het aanbrengen en plaatsen van nieuwe of herstelde RADSON producten    
        

3.  Het bedrag voor deze garantie is beperkt tot € 1.000.000       
>  per jaar voor schade aan personen en zaken       
>  en vereist in het geval van vloerverwarming de terugzending van de ondertekende documenten* voor de dichtheidsproef   
 en  het opwarmingsprotocol.        
        

4. Voor deze garantie hebben wij een uitgebreid verzekeringscontract afgesloten bij een gerenommeerde  
verzekeringsmaatschappij.         
       

5.     Voor het overige gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden.

*  Bovenstaande garantieverklaring is alleen geldig als deze door een erkend 
installatiebedrijf per formulier is aangevraagd en dit binnen de 3 maanden 
na plaatsing van het systeem. Hierin verklaart men dat de door Radson 
opgestelde gebruiks- en montage-instructies en de op het moment van  
installatie geldende normen en voorschriften in acht zijn genomen.
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