
 
 

MarineMat – Garantie 1.0 
 

 

 

Gelimiteerde garantie op MarineMat producten 

De garantie beperkt zich in alle gevallen tot het repareren of vervangen van het materiaal. 

De garantie beperkt zich in alle gevallen tot MarineMat producten die rechtstreeks door MarineMat 

Nederland zijn geleverd. 

Deze garantie heeft slechts betrekking op defecten aan het materiaal en/of de geleverde dienst voor 

de periode zoals hierna genoemd. 

Deze garantie geldt niet op: 

 Installatie op welke ondergrond dan ook. Het ‘loslaten’ van de ondergrond kan diverse 

oorzaken hebben (niet goed gereinigd, niet goed ontvet, opstaande randen, scherpe randen, 

ect.) en valt derhalve niet onder deze garantie. 

 Vervorming, vervaging, verkleuring of polymeerafbraak van het product uit dezelfde levering 

als niet-defecte materialen. Als uit 1 levering slechts een deel is aangetast is dit een blijk van 

invloeden van buitenaf en niet van de kwaliteit van het geleverde product. 

 blootstelling van het product aan temperaturen hoger dan 73ºC die kunnen optreden als 

gevolg van de versterking van zonlicht door reflecterende oppervlakken of het passeren van 

zonlicht door een brekend medium zoals ramen/ruiten of andere structuren. 

 Fouten die zijn ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding/instructie. 

 Modificaties van het product. 

 Ongeautoriseerde reparaties. 

 Normale slijtage. 

 Externe oorzaken, zoals ongelukken, etc. 

De gelimiteerde garantie is beperkt tot een periode van 12 maanden en bevat hooguit de reparatie 

en/of vervanging van het product. Buiten de garantie vallen kosten als transport en verzending. 

Er kan slechts beroep worden gedaan op garantie als direct na constatering van het gebrek contact 

met ons wordt opgenomen middels email; info@marinemat.nl. 

Wij nemen uw beroep op garantie in behandeling en zullen u vragen om foto’s. Na bestudering van de 

claim kunnen wij u verzoeken het product (in het geval van een claim op de Snap-It serie) of de boot 

(in het geval van een claim op de Stick-It serie) bij ons af te (laten) leveren en achter te laten ter 

beoordeling/reparatie/vervanging. Indien de boot qua afmetingen en/of gewicht niet trailerbaar is, 

zullen wij naar een andere oplossing zoeken. Daarbij vallen door ons te maken reiskosten NIET onder 

de garantie. Deze worden tegen € 0,25 per gereden kilometer vanaf Nijkerk VV in rekening gebracht. 
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