Algemene garantievoorwaarden
Pentair geeft garantie op de Goederen (en alle onderdelen) tegen defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik en
onderhoud voor de periode van één (1) jaar.
Alle garantieperiodes beginnen op de factuurdatum.
In deze Algemene Garantievoorwaarden:
Betekent "Voorwaarden" deze algemene garantievoorwaarden, zoals uiteengezet in dit document en (tenzij de context anders vereist) inclusief alle bijzondere
garantievoorwaarden die schriftelijk apart tussen de Koper en Pentair zijn overeengekomen.
Betekent "Goederen" de goederen die Pentair aan de Koper heeft geleverd en waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
Betekent "Pentair" de partij die de Goederen heeft verkocht en geleverd waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
Betekent "Koper" de partij die de Goederen heeft gekocht waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
De volgende aanvullende voorwaarden zijn op deze Voorwaarden van toepassing:
1.
Pentair geeft geen garantie op accessoires of onderdelen die niet door Pentair zijn geproduceerd. Dit is inclusief alle gebruikte serviceonderdelen die zijn
vervaardigd door andere bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot motoren, zuigers, afdichtingskits, afstandskits, omloopkleppen, pekelaansluitingen en apparaten, of
alle andere onderdelen die niet van Pentair zijn. Dergelijke artikelen kunnen garanties van de oorspronkelijke fabrikanten dragen, en voor zover mogelijk zal Pentair,
indien de koper hier uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt, zonder verhaal zijn rechten onder de oorspronkelijke fabrieksgarantie aan de Koper overdragen.
2.
De Koper moet Pentair schriftelijk op de hoogte stellen van elk vermeend defect dat onder deze garantie valt (samen met alle identificerende details,
inclusief het serienummer, het soort Goederen en de aankoopdatum) binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van een dergelijk defect en in ieder geval tijdens de
garantieperiode. Claims die na het verstrijken van de garantieperiode worden ingediend zijn ongeldig.
3.
Deze garantie is gebaseerd op het gebruik van originele vervangingsonderdelen van de fabrikant (original equipment manufacturer, OEM). Pentair aanvaardt
geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als er wijzigingen, niet-geautoriseerde ontwerpwijzigingen en / of niet-OEM-vervangingsonderdelen zijn aangebracht.
Indien Pentair hierom verzoekt moeten alle Goederen (of onderdelen) voordat een poging tot reparatie wordt ondernomen direct worden geretourneerd aan Pentair,
of aan een geautoriseerd servicestation dat is aangewezen door Pentair, en de Koper dient alle verzendkosten vooraf te betalen. Pentair is niet aansprakelijk voor
verlies of beschadiging van de Goederen tijdens het vervoer, en de garantieclaim is alleen geldig indien de geretourneerde Goederen intact en onbeschadigd worden
ontvangen als gevolg van verzending. Gerepareerde of vervangen materialen die naar de klant worden geretourneerd worden vrachtvrij tot vervoerder (Incoterms
2020) verzonden vanaf het magazijn of de fabriek van Pentair. Pentair geeft de Koper geen krediet voor onderdelen of Goederen die aan Pentair worden geretourneerd,
en accepteert geen bezorging van dergelijke onderdelen of Goederen, tenzij de Koper schriftelijke toestemming van Pentair heeft verkregen. Tenzij anders is vermeld
in de Garantietabel strekt deze garantie zich uit tot door Pentair geproduceerde gerepareerde of vervangen onderdelen gedurende zes (6) maanden of voor de rest
van de oorspronkelijke garantieperiode die van toepassing is op de gerepareerde of vervangen Goederen of onderdelen, indien dit langer is.
4.
Wanneer meerdere problemen optreden die met elkaar verband houden, wordt de garantieperiode van de hoofdoorzaak als garantieperiode voor alle
betrokken componenten beschouwd.
5.
Pentair kan nieuwe Goederen ter vervanging aanbieden of onderdelen van Goederen die als defect worden beschouwd, verbeteren zonder verdere
aansprakelijkheid. Alle door Pentair uitgevoerde reparaties of onderhoudswerkzaamheden die niet onder deze garantie vallen worden in rekening gebracht conform
de dan geldende standaard prijzen van Pentair.
6.
Onder de voorwaarden van deze garantie is Pentair niet aansprakelijk voor: (a) gevolgschade, incidentele, indirecte, speciale of geliquideerde verliezen of
schade; (b) defecten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale gebruiksomstandigheden, het niet onderhouden, reinigen, gebruiken of bedienen volgens de
producthandleiding van Pentair of andere schriftelijke richtlijnen (inclusief, maar niet beperkt tot toepasselijke codes en verordeningen), ongevallen, verwaarlozing ,
misbruik of verkeerd gebruik van de Goederen; (c) de kosten van, en verlies of schade veroorzaakt door, reparaties of wijzigingen aangebracht door anderen dan
Pentair; (d) schade veroorzaakt door het niet in stand houden van de wateromstandigheden of de chemische samenstelling van het water, door bevriezing van water,
vervuiling of kalkaanslag op membranen, ophoping van vuil, schurende materialen, chemicaliën, gassen, vloeistoffen, kalkaanslag, corrosie, blikseminslag, onjuist
voltage, verkeerd gebruik of andere soortgelijke voorwaarden; (e) schade door hydropneumatisch of pneumatisch gebruik; (f) schade veroorzaakt door wrijving, slijtage,
chemische aanvallen of ophoping van vuil op slijtageonderdelen ("slijtageonderdelen" omvatten, maar zijn niet beperkt tot: zuigers, zuigerstangen, afdichtingen,
afstandhouders, quad-ringen voor eindkappen en onderdelen die moeten worden vervangen volgens aanbevolen onderhoudsprocedures, zoals O-ringen en pakkingen
van filterbehuizingen); (g) verlies, schade of kosten die verband houden met of voortvloeien uit de installatie, verwijdering of herinstallatie van Goederen; (h) alle
arbeidskosten of kosten voor het repareren of vervangen van defecte Goederen of onderdelen, inclusief de kosten voor het opnieuw installeren van onderdelen die
door Pentair zijn gerepareerd of vervangen; (i) alle kosten voor verzending van Goederen of gerepareerde of vervangende onderdelen; of (j) alle andere verliezen,
schade of kosten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot onopzettelijke schade, brand, overmacht of andere omstandigheden buiten de controle van
Pentair.
7.
VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN IS DEZE GARANTIE DE ENIGE GARANTIE VAN PENTAIR, EN PENTAIR EN DE KOPER WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK
ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE EN WETTELIJK OF FEITELIJK GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, INCLUSIEF GARANTIES INZAKE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE ENIGE VERPLICHTING VAN PENTAIR ONDER DEZE GARANTIE IS, NAAR ZIJN KEUZE, HET REPAREREN EN VERVANGEN VAN GOEDEREN (OF
ONDERDELEN DAARVAN) DIE DEFECTEN VERTONEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN, OF HET TERUGBETALEN VAN DE AANKOOPPRIJS VAN DERGELIJKE GOEDEREN
OF ONDERDELEN.
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