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        Onderhoud- en garantievoorwaarden Buitendouches RVS  
 

  



ONDERHOUDVOORSCHRIFTEN BUITENDOUCHES RVS 

 

Roestvrij staalsoorten zijn materialen die uit zichzelf corrosiebestendig zijn en geen 

bijkomende oppervlaktebescherming vereisen om hun uiterlijk of duurzaamheid te 

verbeteren. Toch zijn, om het esthetisch beeld en de weerstand tegen corrosie niet in het 

gedrang te laten komen, regelmatig onderhoud en reiniging noodzakelijk.  

 

Bij buitentoepassingen, zoals buitendouches, mag redelijkerwijze verwacht worden dat 

vuilophopingen en andere vervuiling door regen doeltreffend weggespoeld worden, 

afhankelijk uiteraard van de mate van blootstelling van de buitendouche. Daarom moet bij het 

regelmatig reinigen aandacht worden besteed om er zeker van te zijn dat vervuiling wordt 

weggenomen. Om vingerafdrukken of andere vlekken weg te poetsen is een lichte 

zeepoplossing doorgaans veilig en doeltreffend. Specifieke onderhoudsproducten zijn 

verkrijgbaar bij LB Solutions. Naast het voordeel van een gemakkelijke reiniging brengen ze 

ook een film aan die een gelijkmatige glans verzekert en de oppervlakte beschermt. Na het 

opspuiten van het product moet het oppervlak met een droge doek (op)gepoetst worden. 

Het reinigen moet regelmatig gebeuren voordat er een duidelijke toename is van vervuiling, 

kalkafzetting of vingerafdrukken, zodat kosten en moeite voor het reinigen tot een minimum 

worden beperkt. Bij gebruik wordt aanbevolen om de douche goed af te spoelen met water. 

Na het gebruik de kraan, de douchekop en het staal drogen met een zachte doek houdt de 

douche langer schoon en vrij van kalkaanslag. 

 

Bij (nacht)temperaturen onder de 5 graden wordt aanbevolen om de buitendouche watervrij 

te maken door het aftappen van water en de kraan in open stand laten staan. De 

aanvoerleiding moet hiervoor voorzien worden van een aftapvoorziening. Het is ook mogelijk 

om de buitendouche te voorzien van een vorstbescherming oftewel tracing. Neem hiervoor 

contact op met LB Solutions. 

Specialistisch onderhoud zoals bijvoorbeeld het reinigen van het leidingsysteem, het specifiek 

behandelen van het roestvrij staal en/of reparaties kunnen door LB Solutions voor u uitgevoerd 

worden. 

 

GARANTIEVOORWAARDEN  

1. Toepassingsgebied 

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam LB verkocht worden. 

 

2. Garantieverklaring 

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor 

drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten 

onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en 

behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten 

onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel 

en afdoend helpen. 

 

3. Garantieregeling 

3.1 Garantietermijn 

De garantietermijn bedraagt 3 jaar na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een 

aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - 

worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 3 jaar 

onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn 

wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch 

verlengd. 

 

3.2 Garantieprestaties  

A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die 

geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn ( zie E, F). 

B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen 

gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons 

eigendom worden. 

C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout 

benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend. 

D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke 

termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze 

ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis 

vervanging te leveren. 

E. Niet onder onze garantieprestatie vallen:  

− Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging; 

− Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende 

inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de 

schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten; 

− Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen. 

F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt 

uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.  

G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend 

schrijven franco worden teruggezonden aan: LB Solutions, Malbergstraat 22, 6367 BV  

Voerendaal.  

  

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid. 

Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de 

schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt 

aan LB Solutions opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het 

bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.  
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