
 

 

Garantievoorwaarden Albrand verdelers: 
 

• Voor lekkage van de verdeler elementen, inclusief de lassen en de fabrieksmatig 
aangebrachte schroefdraadverbindingen, wordt een garantietermijn in acht genomen van 5 
jaar. 

• Voor de circulatiepomp van de verdeelunit wordt een garantietermijn in acht genomen van 
2 jaar. 

• Voor overige defecte en/of niet goed functionerende appendages wordt een garantietermijn 
van 2 jaar in acht genomen 

 
Uitgegaan wordt van de vermelde eerste opleveringsdatum. Indien de periode tussen fabricage en 
oplevering langer blijkt te zijn dan een half jaar wordt voor de garantie uitgegaan van de 
fabricagedatum. 
 
Heeft u de verdeler rechtstreeks bij Rensa besteld? Meld u dan de storing of de lekkage bij Rensa. 
Uw garantieverzoek wordt dan via Rensa afgehandeld. 

Uiterlijk 30 dagen na levering van de verdeler dienen de defecte onderdelen, die voor garantie zijn 
geclaimd, franco geretourneerd en in ons bezit te zijn, voorzien van een kopie van de 
aankoopfactuur, een kopie van het opleverings- en/of garantiecertificaat, en met vermelding van 
het defect en indien mogelijk de omstandigheden waarin dit werd waargenomen. Indien garantie, 
zal hierna creditering of herlevering volgen. 

 

Ten aanzien van deze regeling zijn uitgesloten: 
Alle verdeelunits inclusief betreffende onderdelen, indien: 
 

• Binnen 1 maand na de eerste oplevering niet het ingevulde garantiecertificaat in het bezit 
is van de Albrand productiemaatschappij; 

• Geretourneerde onderdelen niet voorzien zijn van een kopie van het garantiecertificaat, 
alsmede een opgave van het defect en indien mogelijk de omstandigheden waarin dit werd 

waargenomen; 
• Onderdelen en/of verbindingen door derden zijn aangebracht; 
• Deze niet franco aan ons zijn toegezonden. 

 
Defecten en/of schades ten gevolge van: 
 

• Het toepassen van niet diffuus dichte buis (volgens DIN 4726); 

• Piekspanning; 
• Bevriezing, brand en/of hoge omgevingstemperatuur; 
• Het niet ontluchten en/of drooglopen van de circulatiepomp; 
• Niet uitgevoerd of achterstallig onderhoud. 

 
Garantieregistratie: 

Registreer uw garantie op www.albrand.nl/garantie. Hiervoor heeft u nodig: 
• De opleveringsdatum van de installatie 
• Artikelnummer en volgnummer 
• Gegevens installateur 
• Gegevens gebruiker 
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