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CONSTRUCTEURSGARANTIE BETAFENCE BELGIUM NV 
BETAFENCE BELGIUM NV verstrekt een garantie op de fabricatie van de vrijdragende schuifpoorten BEKAMATIC®  SC, 
de ROBUSTA SC/SR, en de EGIDIA SC geautomatiseerde schuifpoort (hierna genoemd “de poort”); Geleverd en geplaatst 
in Benelux. De constructeursgarantie van BETAFENCE BELGIUM NV is geldig gedurende 2 jaar na de levering van de 
poort of gedurende 20.000 bewegingen, afhankelijk van de gebeurtenis die zich eerst voordoet, en houdt in : tot 2 jaar 
na de levering : garantie op defecte onderdelen. 
Met dien verstande dat de specifieke aanbevelingen nauwgezet gevolgd werden. 
In het kader van de Europese norm EN 13241-1/12453 met betrekking tot de veiligheid van poorten, herinnert 
BETAFENCE BELGIUM NV aan alle gebruikers dat een periodisch onderhoud verplicht is, en alle daarmee verband 
houdende documenten te bewaren zijn en dit vanaf de levering van de poort (faktuur geldt als bewijsstuk). In deze 
optiek is het aangewezen om een onderhoudscontract aan te gaan. 
Dit onderhoudscontract leidt tot een bedrijfszekerheid op langere termijn. Het onderhoudscontract en de voorwaarden 
zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
De constructeursgarantie BETAFENCE BELGIUM NV wordt exclusief aangeboden aan de eindgebruiker die de poort laat 
installeren en onderhouden door één van de erkende BETAFENCE Access Control installateurs of door het Betafence 
Service Team. BETAFENCE BELGIUM NV adviseert daarom de installatie en het onderhoud van de poort toe te 
vertrouwen aan één van zijn erkende BETAFENCE Access Control installateurs of het Betafence Service Team. 
In ieder ander geval is de constructeursgarantie niet van toepassing.  
De constructeursgarantie is eveneens niet van toepassing in geval van, door de klant verkeerdelijk gekozen uitvoering of 
uitrusting, vastgesteld tijdens de levering van de poort en ook in de hieronder beschreven uitsluitingen. 
 
ALGEMENE UITSLUITINGEN 
- In geval van installatie of onderhoud door een NIET door BETAFENCE erkende installateur. 
- Schade als gevolg van een onoordeelkundig gebruik van de poort of van een gebruik dat niet in 
   overeenstemming is met het gebruik waarvoor de poort bestemd is. 
- Mechanische – en/of elektrische schade als gevolg van wijziging, manipulatie, installatie van mechanische en/of 
   elektrische onderdelen na de ingebruikname van de poort. 
- Schade door blootstelling aan toxische, explosieve, chemische, radioactieve (gas, vloeistof of vaste vorm) stoffen 
   of door een permanente blootstelling aan stoffen zoals stof, zoutwater, rookgassen, bewegende voertuigen... 
   behalve in geval van schriftelijk voorafgaand akkoord van BETAFENCE BELGIUM NV. 
- Schade te wijten aan alle externe invloeden en krachten waarvoor de poort niet is ontworpen (mechanische 
   impact zoals stoten/inrijden van een voertuig, brand, blikseminslag, ontploffing, aardbevingen, 
   grondverzakkingen, overstromingen...) 
- In geval van kortsluitingen als gevolg van externe factoren (kabelbreuken, overspanning, spanningsval...). 
- Schade veroorzaakt als gevolg van oorlog of vijandige aanvallen in het algemeen, acties met kwaadaardige 
   intenties, gebrekkige supervisie vanwege de gebruiker of een derde. 
- Alle gevolgschade. 
- Alle schade opgelopen na de garantieperiode. 
BIJZONDERE UITSLUITINGEN 
De constructeursgarantie BETAFENCE BELGIUM NV is niet van toepassing in geval van het niet regelmatig 
onderhouden van de poort, zoals beschreven door BETAFENCE. In dit geval, zal een terug in initiële conditie stellen of 
een herstelling van de poort ten laste zijn van de gebruiker. 
Het is voor de gebruiker belangrijk volgende zaken in acht te nemen: 
- Controle op het functioneren en het proper houden van de fotocellen 
- De binnenzijde van de onderbalk te vrijwaren van vuil, zandophoping, en alle andere mogelijke onzuiverheden 
- Controle op de werking van de veiligheidsdruklijsten 
 
SPECIFIEKE AANBEVELINGEN 
- Lees nauwgezet de gebruikersinformatie. Bewaar deze informatie samen met de constructeursgarantie 
   BETAFENCE BELGIUM NV en met alle andere documenten op een veilige plaats. 
- Nooit de binnenzijde van de onderbalk smeren (olie, vet, zeep, enz....). In geval er een probleem met de 
   beweging van de poort vastgesteld wordt, de binnenzijde van de onderbalk controleren op vuilophoping. 
- Nooit het buiten werkingstellen, kortsluiten, omzeilen of wijzigen van de veiligheidsuitrustingen zoals de 
   veiligheidsdruklijsten, fotocellen... 
- Nooit de structuur van de poort wijzigen. Het aanbrengen van gewichten of andere objecten aan de poort is uit 
   den boze. 
- Nooit wijzigingen aanbrengen aan de elektrische sturing, noch aan de originele elektrische verbindingen. 
- Nooit aanbrengen van extra accessoires, bijkomende systemen of andere materialen zonder daarvoor een 
   gekwalificeerd vakman aan te spreken en zich te vergewissen van de compatibiliteit van de materialen. 
 
CONTACTEER BETAFENCE 
Voor alle bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met uw erkend BETAFENCE Access Control installateur.  
Vraag een technische interventie aan via www.betafence.be . 
Of via de Betafence Service Desk op 032 56 73 47 22 of per mail servicedesk@betafence.com 
 
NOTE : De garantie op de coating van deze schuifpoorten blijft conform de standaardgarantie van Betafence (cfr.de 
rubriek « kwaliteit » op www.betafence.be. 
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