
  Exclusieve ambachtelijke trimtafels………. 

 

Garantie voorwaarden zijn geldig voor: 
 

Alleen het trimtafel type 1,2 en 3: Ergomatic inclusief accessoires. (behalve voetschakeling, 
handschakeling en accupack 1 jaar garantie) 

 

Onder “UDS” wordt in deze garantiebepalingen verstaan Kamphuis UDS ez. 

 
De in de algemene verkoopvoorwaarden van UDS opgenomen garantiebepalingen worden 
als volgt samengevat: 

 
1. UDS garandeert de juiste werking van door haar geleverde zaken gedurende gestelde 

periode van 2 jaar (bij aantonen van bijgekochte garantie 7 jaar) voor de gehele 
trimtafel behalve voor zover een feilen het gevolg zou zijn van normale slijtage. Door 
UDS uitgevoerde inspectiewerkzaamheden teneinde te onderzoeken of een feilen 
niet door de garantie wordt vergoed door de wederpartij, indien blijkt dat zulk feilen 
niet door de garantie wordt gedekt. Indien van een feilen blijkt dat dit onder de 
garantie valt zal UDS een identieke of gelijkwaardige zaak leveren onder de 
voorwaarden genoemd in de algemene verkoopvoorwaarden. De in dit artikel 
omschreven garantieverplichting is slechts van toepassing indien de door UDS 
geleverde zaken worden gebruikt in overeenstemming met de handleiding. Uren 
besteed ten behoeve van garantiewerkzaamheden, waaronder reis en 
verblijfskosten, worden tegen de geldende tarieven doorberekend. Kamphuis UDS is 
en blijft verantwoordelijk voor het geven van de verlengde garantie van 7 jaar en 
heeft het volledige recht deze garantieverlenging onder alle omstandigheden zonder 
toestemming in te trekken van de koper. De normale garantie blijft bestaan zoals 
beschreven in de handleiding van het type 1,2 en3 Ergomatic trimtafel. 

 
2.   In afwijking van het voorgaande is UDS niet gehouden tot enigerlei 

garantieverplichting indien: 
a)   de zaak door de wederpartij of door derden is hersteld of door de wederpartij 

of door derden is getracht de zaak te herstellen, tenzij UDS eerder de zaak 
weigerde voor een redelijke prijs te herstellen; 

b)   UDS aantoont dat het gebrek niet uit tests is gebleken; 
c)   De wederpartij niet onmiddellijk UDS op de hoogte heeft gesteld en/of zich 

niet geheel aan de instructies van UDS heeft gehouden; 
d)   De wederpartij de zaak verkeerd of niet volgens instructie van UDS heeft 

gebruikt of behandeld; 
e)   De schade het gevolg is van niet voor UDS waarneembare zaken die zich 

tijdens transport of plaatsing hebben doen gelden. 
f) Lakbeschadigingen op het product ontstaat na het in gebruik nemen van het 

product. 
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