
Algemene voorwaarden.

1. Tenzij expliciet anders verwoord , biedt Smart Tools bvba u een garantie op voorwaarde dat u een eindklant bent, 
hetzij in de hoedanigheid van een natuurlijke of rechtspersoon, met woon- of verblijfplaats in België, Nederland of 
Luxemburg. 
Smart Tools bvba neemt tegenover dealers, verhuurdes van draaiplateau’s en wederverkopers geen garantie of 
aanvullende service op zich. 

2. Met deze garantievoorwaarden verleent Smart Tools bvba u rechten, die gelden als uw contractuele en wettelijke 
garantie-aanspraken wegens gebreken. 
Aan de garantievoorwaarden is geen intrekking van voorwaarden, beperking of andersoortige wijziging van de 
contractuele of wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken verbonden. 

3. Het verstrekken van garanties of aanvullende service houdt geen verlenging van de garantieperiode of het begin 
van een nieuwe garantieperiode in. 
Dit geldt eveneens voor de verjaring van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken.

4. De garantieperiode van het autodraaiplateau bedraagt 36 maanden en vangt aan op de datum die op uw 
originele aankoopbewijs vermeld staat.
Wij garanderen dat na vaststelling van een gebrek aan onze draaiplateau’s er een technisch team ter plaatse zal 
komen voor herstelling binnen 5 werkdagen. 
De garantieperiode voor fotomaterialen bedraagt 24 maanden.

2. Indien u aanspraak heeft op garantie biedt Smart Tools bvba u binnen de garantieperiode, de mogelijkheid van 
gratis vervanging van de defecte onderdelen. Verder kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

3. U heeft aanspraak op garantie wanneer
- Het geleverde apparaat aantoonbaar niet vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten.
- Slijtdelen bij deskundig gebruik van het draaiplateau aantoonbaar beschadigd zijn als gevolg van natuurlijke 
slijtage. 

4. Er kan met name geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

- In geval van ondeskundig gebruik, met name bij geweld van buitenaf.
- In geval van draaiplateau's die werden gewijzigd of uitgebreid, in het bijzonder bij draaiplateau's die uit zijn 
gedemonteerd.
- In geval het draaiplateau aan slijtage onderhevig is geweest, bij een hogere dan gemiddelde belasting.

5. De omvang van en het recht op garantie
Onmiddellijk na vaststelling van een gebrek en binnen de garantieperiode dient er bij Smart Tools bvba schriftelijk 
(of via email) aanspraak op garantie te worden gemaakt.

6. De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen inzake de garantie zijn de rechtbanken van Beveren, 
St-Niklaas en Dendermonde.
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