Betreft: Omnium Service voorwaarden – 10 jaar
garantie Versie datum: 15-01-2019

1. * Omnium Service omvat:
• 10 jaar garantie (volgens voorwaarden)**
Incl. onderdelen, werkuren en
transportkosten
• Winteronderhoud volgens de regels van de kunst
Incl. transport en maximaal 4 maand stockage tijdens de winter.
• Alle onderdelen: batterijen, motoren, messen,…(volgens voorwaarden**)
• Abonnement voor GPRS-SMS-GPS communicatiesysteem indien van toepassing

2. Opmerkingen over Omnium Service:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omnium service kan enkel starten bij aankoop van de machine
Prijs wordt berekend op basis van type maaier, te onderhouden
oppervlakte, omgevingsfactoren en locatie
Jaarlijks te betalen bij aanvang van het seizoen, op 1 maart.
Indien gestart na 1 maart, dan wordt verrekend hoeveel maanden de machine nog
zal werken in dat seizoen.
Overeenkomst is jaarlijks opzegbaar, door beide partijen.
Een maaiseizoen loopt van maart tot en met oktober. (8 maanden)
De prijzen van het Omnium Service overeenkomst zijn jaarlijks herzienbaar in
functie van de index der consumptieprijzen. (Basisprijs x nieuwe index/oude index)
Garantie enkel gelding wanneer er geen openstaande facturen zijn
De garantie is enkel geldig in België en op toestellen aangekocht voor particulier
gebruik. Het gaat om een garantie van maximaal 10 jaar vanaf de aankoop in geval van
materiaal en fabricagefouten. Bij dergelijke defecten worden geen kosten voor
onderdelen en werkuren aangerekend indien u een beroep doet op de dienst na verkoop
van GRASROBOTS.be.
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•

Indien de dienst na verkoop het toestel technisch of economisch onherstelbaar
verklaart tijdens de duur van de Omnium Service garantie, nemen wij uw toestel terug
en vergoeden wij u met een aankoopbon. De waarde van deze bon is gelijk aan het
aankoopbedrag van uw toestel, rekening houdend met een waardevermindering als
gevolg van het gebruik van uw toestel.
Volgende afschrijvingsschalen zijn van toepassing:

•

3e jaar: factuurbedrag - 40%

7e jaar: factuur bedrag - 70%

4e jaar: factuurbedrag - 50%

8e jaar: factuur bedrag - 80%

5e jaar: factuurbedrag - 55%

9e jaar: factuur bedrag - 90%

6e jaar: factuur bedrag - 60%

10e jaar: factuur bedrag - 100%

Sommige gevallen worden niet gedekt door de Omnium Service garantie:
•

•
•
•

Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt door
het toestel en aan het toestel (vb. door oxidatie door foutief gebruik, schokken,
val, perimeterdraadbreuken)
Alles wat volgens de fabrikant niet gedekt wordt door de normale fabrieksgarantie
Defecten als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige
behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het
toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
(vb. defecte messenschijf door te laat mesjes vervangen, slag op mesmotoras door
obstakel zoals mollenklem, stenen, defecten door overbelasting, waterschade door
niet afbakenen van waterpartij…
• Schade ten gevolg van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van
het toestel.

Deze garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke
waarborg. Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien er vragen of
onduidelijkheden zijn.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest en een gunstig antwoord afwachtend, teken
ik, Met de meeste hoogachting,

Ing. Nico
Janssens
Zaakvoerder
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