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 1. Welke producten?
De garantie geldt voor standaard deurkrukken van Randi 

A/S, gemarkeerd onder de handelsmerken Randi-Line®, 

Classic-Line® en Line 18® (hierna te noemen gegarandeerde 

standaard deurkrukken) die na 1 januari 2008 aan de eerste 

eindgebruiker zijn verkocht. 

De eerste eindgebruiker wordt gedefinieerd als de oor-

spronkelijke eindgebruiker die de desbetreffende gegaran-

deerde standaard deurkrukken bij de laatste distributeur in 

de downstream leveringsketen koopt.

Aangepaste producten vallen niet onder deze garantie.

2. Garantieperiode
De garantieperiode is als volgt:

• Randi-Line® en Classic-Line®: 10 jaar

• Line 18®: 5 jaar

De garantieperiode begint op de dag dat het desbetreffende 

product door de eerste eindgebruiker wordt gekocht.

3. Inhoud van de garantie
De garantie heeft betrekking op de duurzaamheid van cor-

rect gebruikte deurkrukken binnen de garantieperiode en 

op het functioneren van de gegarandeerde standaard deur-

krukken en dekt materiaalgebreken, waarvan door de eiser 

bewezen kan worden dat ze zijn veroorzaakt door een fabri-

cagefout of een defect aan het materiaal. De garantie omvat 

de overbrenging van de draaibeweging naar het deurslot.

De garantie dekt niet alle vervangbare onderdelen, zoals 

schroeven, stiften enz. Bovendien geldt er geen aansprake-

lijkheid bij schade veroorzaakt door:

• Ongepast en incorrect gebruik

• Een verkeerde of onachtzame behandeling

• Veronachtzaming van de installatie-instructies

• Veronachtzaming van de montage of het onderhoud, 

wij   zigingen en reparatie door de eindgebruiker of een 

derde partij.

• Een chemische of fysische agens waardoor het op-

pervlak verkeerd behandeld is

• Andere elementen op de deur (bijv. sloten, scharnieren 

enz.) die niet perfect werken

In de mate dat de eiser het wettelijk recht heeft om een claim 

in te dienen tegen een distributeur van de gegarandeerde 

standaard deurkrukken, zal de garantie alleen aanvullend 

zijn en de wettelijke aansprakelijkheid van een dergelijke 

distributeur niet dekken.

De garantie heeft enkel betrekking op het gratis vervangen 

van de gegarandeerde standaard deurkrukken of het gratis 

repareren van de gegarandeerde standaard deurkrukken, 

volgens het exclusieve oordeel van Randi A/S. Mocht de 

gegarandeerde standaard deurkrukken geen deel meer uit-

maken van het huidige productportfolio van Randi A/S, be-

houdt de garantiegever zich het recht voor om de originele 

gegarandeerde standaard deurkrukken te vervangen door 

een deurkrukken uit het huidige productportfolio. Kosten, 

uitgaven, posttarieven, verpakkingen en dergelijke zullen 

niet worden vergoed.

4. Garantiegever
Randi A/S (bedrijfsregistratienr. CVR 83179813) is de 

garantiegever.

5. Wie kan een claim indienen onder de garantie?
De eerste eindgebruiker of een rechtsopvolger van de eerste 

eindgebruiker is bevoegd om een claim in te dienen onder 

de garantie.

6. Hoe een claim in te dienen onder de garantie?
Elke claim onder de garantie zal, binnen de garantieperiode, 

rechtstreeks worden ingediend bij de distributiefirma waar 

de gegarandeerde standaard deurkrukken door de eerste 

eindgebruiker gekocht werd. Alleen als een dergelijke distri-

butiefirma niet bij machte is om de claim te honoreren, kan 

de eiser contact opnemen met Randi A/S op het bedrijfs-

adres, thans Mirabellevej 3, DK-8930 Randers NØ, Denemar-

ken.

De eiser zal op zijn eigen kosten de gegarandeerde stan-

daard deurgreep waarop de claim gebaseerd is overdragen 

(tenzij anders overeengekomen) alsook (een kopie van) de 

rekening verleend aan de eerste eindgebruiker of eenzelfde 

geldig document.

De gegarandeerde standaard deurgreep, ingeleverd door de 

eindgebruiker/eiser, wordt CIP (INCOTERMS 2000) aan de ei-

ser geretourneerd, mits de garantieclaim geldig is.

7. Heersende wetten en rechtsgebied
Deze garantie wordt bepaald door de Deense wet, niet in-

begrepen de Deense wet onder het internationale privaat-

recht. Bijgevolg is de garantie beperkt tot de wetten in 

Denemarken en niet aan de wetten in een andere rechts-

gebied. Geschillen onder de garantie zullen uiteindelijk 

worden bepaald door de rechtbank in Denemarken, in het 

rechtsgebied van Randi A/S.
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