10 jaar
Functionaliteitsgarantie
op geselecteerd MACO-beslag
Mayer & Co Beschl ge GmbH, FN 136280 m, 5020 Salzburg, Alpenstra e 173, Oostenrijk
(afgekort “MACO”) is een volwaardige partner voor fabrikanten van technologisch geavanceerde
raam-, deur- en luiksystemen en aanverwante producten. MACO hecht veel belang aan de kwaliteit
van haar beslag en beslagsystemen en onderwerpt haar producten aan strenge testcriteria.
MACO-beslag wordt getest op de volgende levensduur resp. cycli:

Beslag

Geteste levensduur/cycli

Norm/klasse

MACO MULTI-MATIC draai- en draaikiepbeslag

10.000 combinatiecycli
(90° kiepen en draaien)

EN 13126-8, Kl H2

MACO PROTECT deursloten

50.000 cycli (sluittest)
200.000 cycli (duurzaamheidstest)
200.000 cycli

DIN 18251-3, Kl 3

MACO RAIL-SYSTEMS schuif-/kiepbeslag

25.000 cycli

EN 13126-17, Kl 5

MACO RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag

1 5.000 cycli

EN 13126-16, Kl 4

MACO RAIL-SYSTEMS licht schuifbeslag

1 5.000 cycli

EN 13126-15, Kl 4

MACO ESPAGS espagnoletten

25.000 cycli

EN 13126-4, Kl 5

MACO EMOTION raamgrepen

10.000 cycli

RAL GZ607 / 9

MACO EMOTION grepen voor schuifkiepbeslag en hefschuifbeslag

25.000 (schuif-kiep) en
1 5.000 (hef-schuif)

EN 13126-17, Kl 5
EN 13126-16, Kl 4

EN 1191 / 12400 Kl 6

De geteste cycli komen overeen met een levensduur van ongeveer 10 jaar bij normale toepassing of
normaal gebruik van de raam- en deursystemen. MACO verleent haar klanten daarom naast de
wettelijke garantie een vrijwillige fabrieksgarantie op dit beslag onder de volgende voorwaarden, voor
zover het beslag niet worden gebruikt in gebieden waar een aanzienlijke overschrijding van de
aangegeven cycli te verwachten is.
Garantievoorwaarden zijn vermeld op de achterzijde.
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1. GARANTIEVERKLARING

De MACO-garantie geldt voor een periode van 10 jaar vanaf de factuurdatum en uitsluitend ten behoeve van verwerkers die het
bovengenoemde beslag van MACO hebben gekocht en in de door hen geproduceerde raam- of deursystemen installeren, echter
niet voor eindgebruikers of andere personen. Alleen MACO partners kunnen aanspraak doen op de garantie. Elke andere schakel in de
keten of een eindgebruiker zal via de MACO partner aanspraak op de garantie moeten doen. De overdracht van garantieaanspraken
aan derden is niet toegestaan. Daarom kunnen derden uit deze garantieverklaring ten gunste van de verwerkers geen aanspraken
afleiden of doen gelden, ook niet met betrekking tot een overeenkomst met een beschermende werking ten gunste van derden.
De MACO-garantie geldt uitsluitend voor de functionaliteit van bovengenoemd beslag resp. bovengenoemde beslagsystemen. De
functionaliteit is niet gewaarborgd als de elementen niet geopend en/of gesloten of vergrendeld en/of ontgrendeld kunnen worden.
De stand van de techniek ten tijde van de productie is bepalend voor de beoordeling of de functionaliteit beperkt is en of er sprake is
van een garantiegeval.
Er is sprake van een garantiegeval als een element binnen 10 jaar na aankoop (factuurdatum) van bovengenoemd beslag of
bovengenoemde beslagsystemen van MACO niet meer door de verwerker kan worden geopend of gesloten en als aan onderstaande
garantievoorwaarden en -uitsluitingen wordt voldaan. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

2. AANSPRAAK MAKEN OP DE GARANTIE DOOR DE VERWERKER

De verwerker kan binnen de garantieperiode en binnen een periode van veertien (14) dagen na kennisname van een
garantiegeval schriftelijk aanspraak maken op de MACO-garantie. Hierbij dienen tevens de originele factuur en de
beschadigde onderdelen aan MACO verstrekt te worden.

3. ONDER DE GARANTIE VALLENDE DIENSTEN

Indien er sprake is van een garantiegeval in de zin van deze garantievoorwaarden en er geen reden is om de garantie volgens punt 5
uit te sluiten, zal MACO het defecte beslag of het defecte onderdeel kosteloos vervangen. Indien het defecte onderdeel reeds uit
het assortiment is gehaald, garandeert MACO de kosteloze vervanging van een minstens gelijkwaardig MACO-onderdeel met
dezelfde functie.
Indien een onder de garantie vallende dienst wordt verleend in geval van een garantiegeval, wordt de garantieperiode niet verlengd
en treedt er geen nieuwe garantie in werking. De resterende garantieperiode van de oorspronkelijke garantieperiode geldt ook
voor het vervangende product.
De garantie is beperkt tot de kosteloze vervanging van het defecte beslag resp. onderdeel. Hieronder vallen niet de kosten die
niet van toepassing zijn op de vervanging van het onderdeel, zoals leverings- of transportkosten, kosten voor het verwijderen of
installeren van het beslag, reparatiekosten, etc. en in het bijzonder ook geen schadevergoeding of compensatie voor gevolgschade.
De wettelijke bepalingen worden door deze garantieverklaring niet beperkt ten nadele van de garantienemer.

4. VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

De MACO-garantie wordt uitsluitend verleend onder de volgende cumulatieve voorwaarden dat de klant
a)	de producten in overeenstemming met het doel en de bestemming volgens de productspecifieke beschrijvingen
(beschikbaar in de downloadsectie op www.maco.eu) heeft gebruikt;
b) alle toepassings-, verwerkings-, veiligheids- en waarschuwingsinstructies van MACO en andere specificaties in
overeenstemming met de montagehandleiding in acht heeft genomen;
c) het MACO-beslag aantoonbaar professioneel heeft laten installeren door gekwalificeerd personeel;
d) aantoonbaar heeft voldaan aan alle verplichtingen om de eindgebruiker te instrueren;
e)	aantoonbaar het overeenkomstige onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de productspecifieke
onderhouds- en bedieningsvoorschriften van MACO door een onderhouds- of garantiecertificaat te overleggen;
f) bij de verwerking van MACO-beslag uitsluitend MACO-componenten heeft gebruikt;
g)	slijtdelen (zoals bijv. sluitstukken, oplopen, sluitplaten voor bijzetscharen, kiepsluitonderdelen, inzetstukken voor de
dagschoot bij dagschoot- en grendelsloten etc.) tijdig en op een correcte manier vervangen heeft; en
h)	bij het gebruik van Accoya-* en met zuur behandeld hout (bijv. eiken, teak, lariks) uitsluitend het 4safecoating
TRICOAT-PLUS-beslag of TRICOAT-PLUS-beslag heeft gebruikt.

5. UITSLUITING VAN GARANTIE

Van de MACO-garantie uitgesloten zijn:
a)	elektromechanische beslagsystemen, zoals bijv. elektrische, elektronische en magnetische componenten en hun
mechanische beslagcomponenten;
b) functionele storingen als gevolg van schade aan het beslag die door chemische of mechanische invloeden,
corrosie of onjuist gebruik is ontstaan;
c) MACO-beslagcomponenten die zijn gebruikt in combinatie met beslagcomponenten van andere fabrikanten;
d) beslag dat verkeerd opgeslagen of getransporteerd is.

6. TOEPASSELIJK RECHT, PLAATS VAN UITVOERING, BEVOEGDE RECHTER

Het Oostenrijkse recht met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (CISG) van 11-04-1980 is van toepassing. De plaats van uitvoering van de uit deze garantie voortvloeiende verplichtingen is
5020 Salzburg, Oostenrijk. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 5020 Salzburg.
* Eigen merknaam van Titan Wood Limited
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