
GARANTIEBEPALINGEN
Garantietermijn:
Meubelen:  5 jaar LED verlichting: 2 jaar
Wastafels:         2 jaar Elektronica:  1 jaar 
Spiegels:             2 jaar 

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van het badmeubel dient u vóór installatie onderstaande punten in acht te 
nemen:
• Binnen de geldende garantietermijn worden alle defecte onderdelen van het badmeubel herleverd.
• Hierbij gaat het om materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
• Daarnaast vallen alle defecten aan mechanische onderdelen, zoals scharnieren, geleiders en ophangsystemen onder de

garantie
• Controleer het badmeubel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de

leverancier.
• Retouren worden enkel geaccepteerd in originele onbeschadigde verpakking.
• Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!
• Plaats een meubel nooit in de directe omgeving van bad of douche (zone 2) zonder een vaste scheidingswand,

het meubel dient spatwatervrij te worden gemonteerd. Bij overmatig contact met water kan het badmeubel opzwellen.
• Zorg in verband met de luchtvochtigheid voor een goede ventilatie. Bij onvoldoende/onjuiste ventilatie kan het

badmeubel opzwellen.
• Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes achter op het badmeubel, dit kan zorgen voor opzwelling.
• Indien het badmeubel vochtig is na gebruik dient u het direct af te drogen. Dit om opzwelling van het badmeubel te

voorkomen.
• Opzwellingen vallen niet onder de garantie.
• Het badmeubel dient deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet of

onvoldoende is afgekit vervalt de garantie. Zie pagina 4 van de montagehandleiding.
• De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
• Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk kosten

niet vergoed.
• Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
• Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie.
• Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, aankoopbewijs en duidelijke foto’s.
• Gebruik bij het schoonmaken van de spiegel geen schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de zilverlaag van de

spiegel aantasten waardoor er oxidatie van de zilverlaag aan de achterzijde van de spiegel ontstaat. De aantasting
van de zilverlaag valt niet onder de garantie.

• Laat de elektronische werkzaamheden te allen tijde uitvoeren door een erkend elektromonteur.
• Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf zijn

doorverkocht valt niet onder de garantiebepalingen.
• Wanneer er buiten de geldende garantiebepalingen een voorval plaatsvindt, kan naar wens een onderdeel tegen

een gereduceerde/coulance prijs herleverd worden.
• Voor het dagelijks onderhoud van de wastafels (gemaakt van polystone, porselein en natuursteen/hardsteen)

verwijzen we naar het hoofdstuk ONDERHOUD van Sanibell.nl.
• Elke natuurstenen wastafel is uniek en kan dus qua kleur, kleurnuances, expressie en structuur afwijken van wat u in

de winkel hebt gezien en zijn daarom geen redenen van reclamatie.
• Wanneer een meubel ingemetseld is wordt er niet vervangen. Enkel onderdeel herleverd. * i.v.m. maat toleranties is deze

serie badmeubelen niet bedoeld voor een nis inbouw.
• Het badmeubel mag nooit direct tegen een hoge/half hoge kast worden geplaatst, ivm opzwelling van de

meubelen. Men dient hier minimaal 5 cm ruimte tussen te houden.

ZONES
Het badmeubel dient in zone 3 geplaatst te worden, zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte én een scheidingswand bij 
de douche.
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