
Garantievoorwaarden SWN 

Street Workout Nederland Garantie
In dit overzicht vindt u de garantievoorwaarden op de 
producten van Street Workout Nederland.

1. Garantiedekking
Deze garantie is van toepassing op de producten van Street Wor-
kout Nederland voor de tijdsperiode die beschreven is voor elk
soort materiaal  met de beperkingen zoals beschreven in deze ga-
rantie. De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop door
de eerste klant. Deze garantie dekt alleen defecten in materialen
en installatie van de toestellen. De aansprakelijkheid van Street 
Workout Nederland onder deze garantie is beperkt tot reparatie of 
vervanging van defecte producten, naar goeddunken van SWN.

2. Garantie
Is alleen van toepassing als de producten op de juiste wijze zijn
geïnstalleerd en onderhouden. De garantie geldt alleen als de toe-
stellen zijn geïnstalleerd en onderhouden volgens de instructies
van Street Workout Nederland, zoals beschreven in de onderhouds-
handleiding.

3. Geen dekking
Voor ongevallen slijtage, cosmetische problemen, misbruik of
Van-dalisme. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door
onge-vallen, verkeerd onderhoud, nalatigheid, normale slijtage,
opper-vlakte corrosie op metalen onderdelen, verkleurde
oppervlakken en andere cosmetische problemen of schade en
defecten als gevolg van misbruik of vandalisme. Natuurlijke
veranderingen in hout na verloop van tijd worden beschouwd als
een cosmetisch probleem en wordt niet gedekt.

4. Producten in de buurt van het water
Voor producten die direct of indirect in contact staan met gechlo-
reerd- of zout water, geldt slechts de helft van de genoemde garan-
tieperiode.

5. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Na aankoop van de sport - en of speelvoorziening is de eigenaar/
beheerder van het park verantwoordelijk voor het onderhoud en
de jaarlijkse inspecties van het sportpark. Street Workout
Nederland  levert vervangend materiaal indien dit nodig is. Als 
nieuwe onderdelen binnen de garantieperiode en voorwaarden
vallen, dan worden deze gratis aangeleverd.

Onze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing in 
aanvulling op deze garantie.

10 JAAR GARANTIE 

• BarMania.PRO sporttoestellen
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•
•

Uitgesloten van deze garantie zijn alle onderdelen die onderhevig zijn aan 

normale gebruiksslijtage zoals: Kettingen, touwen, loopvlakken, coating. 

En verder schade die te wijten is aan:
• onvakkundige montage die niet conformeert aan de montagehandleiding
• moedwillige vernieling/ vandalisme, oneigenlijk gebruik
• gebrek aan onderhoud

Onze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling 
op deze garantie.
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• BarMania.PLAY speeltoestellen
• Dutch Panna pannakooien

1 JAAR GARANTIE

• Norwell Outdoor Fitness toestellen

• Playtop gietrubber vloeren
• Touwen, netten, ringen en alle andere losse onderdelen

Dekowood houtsnippers
Playsafe rubbertegels
Playsafe kunstgras




