
Leverings- en garantie voorwaarden apparatuur 
Let op! Op dit product zijn afwijkende leverings- en garantie voorwaarden van toepassing. 

Wij leveren apparatuur dat scherp geprijsd is! Daardoor zijn de Leveringen, installatie, garantie en retouren van 
toepassing. Gelieve vóór aankoop dit aandachtig door te lezen. 
 

Leveringen 
Dit product wordt niet door Horesca Smulders bij je bezorgd, hiervoor zetten wij een externe vervoerder of 
pakketdienst in. Pallet zendingen worden tot aan de drempel bezorgd. 
 
Onze vervoerder bezorgd de zendingen tussen 9.00 en 18:00 uur.  
de externe vervoerder of pakketdienst zet de apparatuur niet op zijn plek, neemt ook geen verpakkingen of oude 
apparatuur mee retour. 
 
Bij palletzendingen zijn afspraken te maken. Dit gaat in blokken van 2 uur en kost één dag extra levertijd plus € 7,50. 
Zet dan bij de opmerking “levering met advies” en je naam en telefoonnummer. Dan neemt de externe vervoerder 
contact met je op. 
 
Installatie 
Horesca Smulders is niet bevoegd om apparatuur te installeren. Raadpleeg hiervoor altijd een erkend installateur. 
 
Wel garantie, géén 24 uurs service! 
Op alle apparatuur zit 1 jaar garantie, maar géén 24 uurs service. 
 
Koeltechniek 
Op koeltechniek 1 jaar garantie. Uitgezonderd Polar koelingen, 2 jaar en True koelingen 5 jaar! 
Mocht er onverhoopt een apparaat binnen de garantietermijn defect raken dan zorgen wij ervoor dat het apparaat 
bij je gerepareerd wordt. Dit kan alleen tijdens kantooruren gemeld en gerepareerd worden. Voor de reparatie 
wordt contact opgenomen door een extern koeltechnisch bedrijf. Deze zal me je een afspraak inplannen voor de 
volgende de werkdag en bij drukte kan dit 1 of 2 dagen langer duren. In de weekenden komt met niet repareren. 
Kleinere machines zoals ijsblokjesmachines zonder vaste wateraansluiting of kleinere koelvitrines worden opgehaald 
en niet ter plaatse gerepareerd. 
 
Overig apparatuur 
Overig apparatuur zoals grote Gastro-M ovens, zware magnetrons (1500/1800 Watt), vaatwastechniek, 
(gas)fornuizen etc.. worden ter plaatse gerepareerd door een extern bedrijf op het gebied van keukentechniek. Men 
streeft om op de dag van de melding contact met je op te nemen tijdens kantooruren en een afspraak in te plannen 
en vervolgens de storing ter plaatse te repareren of op te lossen. Kleinere apparaten worden opgehaald door de 
pakketdienst. Het apparaat dien je goed te verpakken en het liefst in de originele verpakking. Zodanig dat er tijdens 
transport geen transportschade kan ontstaan. Na de melding ontvang je van ons het “verzendbiljet” en je neemt 
contact op met de pakketdienst via telefoon of via de site van de pakketdienst om het pakket aan te melden, zodat 
het kan worden opgehaald. Bij garantie zijn de verzendkosten voor onze rekening.    
 
Melden van storingen 
Het melden van storingen, hiervoor dien je het storingsformulier zo compleet mogelijk in te vullen 
Dit formulier vind je geheel onderaan in onze webshop horescasmulders.nl onder het kopje ‘support’. 
 
Retouren van nieuwe ongebruikt apparatuur 
Het geleverde apparatuur nemen wij retour wanneer: 
 

- Het apparaat onbeschadigd is. 
- Het apparaat compleet is en in de originele verpakking. 
- Binnen 14 dagen na factuurdatum. 
- Voorzien van kopie factuur en reden waarom je deze retourneert. 

- Je verzorgt zelf voor retourverzending en de kosten daarvan. 


