DE GARANTIE
U heeft garantie op uw Creafort product onder voorbehoud van de volgende bepalingen:
1

Normale slijtage valt niet onder de garantie.

2

Schade door oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.

3 	Reparaties aan meubelen en bekledingsmateriaal, zonder schriftelijke toestemming van Creafort hebben
uitsluiting van de garantie tot gevolg.
4 	De garantie geldt niet voor leder en bekledingsstoffen die niet tot de collectie van Creafort behoren.
5 	Alle typische lederkenmerken zoals krassen, vlekken, littekens, insectenbeten, kleurverschillen en
plooivorming, die inherent zijn aan het natuurproduct leder, zijn geen reden voor reclamatie. Bij een
terechte reclamatie wordt een bijdrage in procenten van de originele factuurwaarde gevraagd.
Factuurdatum Uw bijdrage in % van de factuurwaarde
< 1 jaar 00%
>=1

< 2 jaar 10%

>=2

< 3 jaar 20%

>=3

< 4 jaar 30%

>=4

< 5 jaar 40%

Indien de originele factuur niet overlegt kan worden, gelden de adviesverkoopprijzen. Indien er zich situaties
voordoen waarin dit regelement niet voorziet, gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale
Bond voor Meubelfabrikanten (CBM) te Haarlem.
HET ONDERHOUD
Leer
Meubelleder behoeft weinig onderhoud. Regelmatig afstoffen is sterk aan te raden. Om het leder soepel en
in juiste conditie te houden adviseren wij Ohmann ® Cleaner, Prestige en Renovator. Cleaner is een reinigingsmiddel, geschikt voor de diverse gladde leersoorten. Het onderhoudsmiddel Prestige verzorgt en voedt het
leder. Bij regelmatig gebruik (+/- 4 maal per jaar) gaat het verkleuren tegen. Dit zuivere natuurproduct is
geschikt voor de diverse gladde leersoorten. Renovator heeft een betere kleurdekking dan elk ander onderhoudsmiddel. Dit product geeft leer weer kleur. Renovator adviseren wij bij verouderd leder waarbij de kleur
hersteld moet worden
Nog enkele tips:
Gebruik geen sterke chemicaliën op het leder. (o.a. vlekkenverwijderaar, oplosmiddellen, terpetine, huis
houdelijke reinigingsmiddelen) Gebruik geen verf of schoencrème. Plaats uw lerenmeubel niet te dicht op
een warmte bron. Fel zonlicht veroorzaakt verkleuring.
Hout
De toepassing van massief hout en de afwerking daarvan met hoofdzakelijk milieuvriendelijke kwaliteits
producten, maken het onderhoud vrijwel overbodig!
RVS
Reinigen met vochtige doek waarop zacht afwasmiddel is aangebracht. Eventueel met schone doek
opwrijven. Hierdoor blijft er een dun filmlaagje achter dat vlekken tegen zal gaan.

Kwaliteit, deskundigheid en Nederlands vakmanschap. Creafort biedt u interieuroplossingen sinds 1922.

