Garantiebewijs
• Bewaar (een kopie van) de kassabon of factuur
bij het garantiebewijs.
• Belangrijk: zet de tent een keer op voor u ermee
op vakantie gaat. Controleer goed of de tent helemaal
compleet en onbeschadigd is. Het nazenden van
ontbrekende onderdelen valt niet onder de garantie.

Garantievoorwaarden
De Wit Schijndel hanteert de garantietermijn die wordt gesteld
door de fabrikant van uw tent en is geldend vanaf de dag
van aankoop onder de volgende voorwaarden:
• De leverancier behoudt zich het recht voor om te repareren
i.p.v. te vervangen.
• Aanspraak op garantie kan uitsluitend worden gedaan op vertoon
van dit garantiebewijs samen met de kassabon of factuur.
• Als u een tent ter reparatie inlevert, dient deze schoon
en droog te zijn en in een tentzak te zitten.

Tips
zen
en Advie ieuwe tent
voor uw n

Controleer uw tent direct na aankoop.
Zet de tent een keer op voor u ermee op vakantie gaat.
•
Zorg ervoor dat de ondergrond waar u de tent neer wilt zetten,
vrij van scherpe stenen en andere objecten is.
•
Gebruik een ventilerend ondergrondzeil. Dit beschermt het grondzeil
van uw tent tegen scherpe voorwerpen en houdt
het grondzeil schoon.Dit scheelt veel schoonmaakwerk
en bevordert de levensduur van uw tent.
•
Gebruik een tenttapijt in uw tent om het grondzeil
van de tent aan de binnenzijde te beschermen.
•
Kies haringen die geschikt zijn voor de ondergrond van uw tent:
bij een zandgrond gebruikt u houten haringen, op gras
adviseren we V-haringen en bij een harde grond kunt u
het beste rotspennen of spijkerharingen gebruiken.
•
Berg uw tent na gebruik altijd schoon en droog op.

• Gebreken waarvan moet worden vastgesteld dat deze zijn veroorzaakt
door verwaarlozing of verkeerd gebruik, wijzigingen of reparaties verricht
door derden, alsmede slijtage aan ritssluitingen vallen niet onder
de garantiebepalingen. Dit geldt ook voor roestvorming op stokken/
stokbuisjes, stokbreuk en het breken van elastiek en veren.
• Schimmel en weervlekken vallen niet onder de garantie.
Oorzaak hiervan is slechte of geen ventilatie.
• Klachten met betrekking tot reliëfafdrukken in het raamfolie
vallen niet onder garantie.
• Een nieuwe, katoenen/TC tent kan bij de eerste regenbui water doorlaten.
Als de tent goed nat is geweest, krimpt het doek en zal het de volgende
keer waterafstotend zijn. In verreweg de meeste gevallen gaat het
doornevelen voorbij als het doek een paar keer nat is geweest.
• Kunststof tenten kunnen aan de binnenzijde nat zijn.
Dit is te wijten aan condensvorming en is géén lekkage.
Goed ventileren kan condensvorming verminderen,
evenals een ventilerend ondergrondzeil.
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