
Garantieformulier

BROSHUIS B.V. P.O. Box 468
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E contact@broshuis.com
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Naam klant:            
 
Datum:            

Trailer type:           

Werkplaats:          

Chassis nummer:         

Registratienummer:         
 

Klacht: 

Oorzaak: 

Reparatie: 

Materialen (oude delen naar Broshuis):  €   

Arbeid per uur €   :   €   

Overige kosten:      €   

Garantienummer:     GA   



Garantievoorwaarden

BROSHUIS B.V. P.O. Box 468
NL 8260 AL Kampen
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NL 8263 AD Kampen
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1.  Broshuis verstrekt garantie gedurende een periode van 12 maanden op  
 originele onderdelen, vervangingsdelen en arbeid waarbij geen beperking is  
 gesteld aan het aantal gereden kilometers. 

2. 	 De	garantieperiode	gaat	in	vanaf	het	moment	van	aflevering	af	fabriek.	
3.  De garantie geldt onder de voorwaarden dat normaal onderhoud wordt  

 gepleegd conform de aanwijzingen van Broshuis en dat de oplegger voor die  
 doeleinden wordt ingezet, waarvoor deze is geconstrueerd. 

4.  Indien het onderdelen betreft van SAF, BPW, Gigant of Wabco kan voor  
 garantie direct contact met deze leveranciers worden opgenomen. 

5.  Indien zonder toestemming van Broshuis wijzigingen worden aangebracht of  
 door Broshuis niet vrijgegeven onderdelen worden gebruikt, vervalt de   
 garantie. 

6.  Schades voortvloeiende uit bedieningsfouten zijn van garantie uitgesloten   
 evenals normale slijtage van onderdelen. 

7.  Gevolgschade, waardoor kosten van stilstand, huur of schade aan lading  
 ontstaan, zijn van garantie uitgesloten. 

8.  Vergoeding van arbeid geschiedt alleen na overleg met de afdeling After Sales  
 van Broshuis. De vergoedingen stelt Broshuis vast. 

9.  Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen via het  
 Broshuis garantieaanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op onze  
 website. Onjuiste of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in  
 behandeling genomen. 

10. Vervangen onderdelen, waarvoor een garantievergoeding is uitgekeerd,  
 worden eigendom van Broshuis en dienen te worden opgestuurd naar   
 Broshuis. Deze onderdelen dienen gelabeld te zijn en voorzien van klantnaam,  
 garantie meldingsnummer en montagepositie. Alle delen dienen schoon te   
 zijn (tenzij dit het schadeonderzoek bemoeilijkt). 

11. Broshuis heeft het recht om een garantieaanvraag niet in behandeling te  
 nemen indien niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.
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