B&B OUTDOOR biedt u de mogelijkheid, door zijn uniek ontwerp, het meubel in de lente,
zomer en herfst buiten te laten staan.
Hoe gebruikt u het meubel met behoud van een lange levensduur
• Gebruik:
Door de wateraflopende stiknaden, afstandsteunen en gebruik van waterdichte meubelstof, loopt het regenwater langs het
meubel af. Hierdoor is het niet nodig om het meubel bij regen direct af te dekken of binnen te plaatsen. Met een vocht
opnemende doek droogwrijven en men kan het meubel weer gebruiken. Deze waterafloop werkt enkel wanneer het meubel op
zijn poten/wielen staat, omkeren van het meubel onder het mom van “bescherming” raden wij ten sterkste af. Bij perioden van
langere afwezigheid bv. vakantie is het noodzakelijk om het meubel overdekt te plaatsen (uit de zon) of af te dekken om vlekken
(ontstaan door vogelpoep of dergelijke) en verkleuring van de stof te voorkomen. Houdt hierbij rekening met voldoende ventilatie
om schimmelvorming te voorkomen (zie schimmelvorming)

•

Onderhoud:
De speciaal ontworpen open ruimte gecreëerd door de afstandsteunen in het meubel maakt het mogelijk om alle hoeken en
gaten goed en eenvoudig te kunnen reinigen.
Wij raden u aan onderhoud tenminste maandelijks uit te voeren. Dit voorkomt aantasting van de stof, andere verontreiniging en
bevordert de duurzaamheid. Gebruik geen vlekkenwater of andere oplosmiddelen. Het is belangrijk om na het gebruik van zeep
voldoende na te spoelen met schoon water. Hiermede verwijdert u zeepresten welke een waas achter kunnen laten en /of
schadelijke uitwerking hebben voor de stof. Zorg ervoor dat het meubel goed kan drogen om schimmelvorming te voorkomen.
Roestvrijstalen onderdelen kunt u onderhouden met HG roestvrij staal snel & glans.
Onder invloed van zoute lucht, bij gebruik aan de kuststreken, kan het roestvast staal gaan corroderen.

•

Onderhoud gekozen meubelstoffen:
Waterdichte stoffen kunnen schoongemaakt worden met lauwwarm water en eventueel een minimale hoeveelheid reinigings- of
afwasmiddel (alkalivrij). Bijv. BB-outdoor Cleaner.
Voor specifieke informatie van de door u gekozen stof verwijzen wij u naar de desbetreffende productinformatie.

•

Schimmelvorming:
De kans op schimmelvorming is groot wanneer het meubel vochtig wordt afgedekt. Bijvoorbeeld direct na regen of schoonmaak.
Wij adviseren het meubel pas af te dekken wanneer deze 100% droog is.
Optrekkend vocht, mist en dagenlang in nat gras staan geeft ook kans op schimmelvorming, regelmatig onderhoud en goede
ventilatie is van groot belang voor het behoud van het meubel.

•

Groene aanslag:
Door regen kan er een groene / grijze aanslag op de meubelstof ontstaan, deze kan eenvoudig verwijderd worden door tijdig op
juiste manier te reinigen. (zie onderhoud).

•

Winteropslag:
Het meubel is niet geschikt om tijdens de winterperiode, november – maart onafgedekt buiten te blijven staan. Wij adviseren het
meubel 100% droog in een ventilerende ruimte op te slaan (serre / veranda / afdak/ garage), dit om schimmelvorming te
voorkomen. Is dit niet mogelijk, dan adviseren wij u het meubel op een verharde vloer te overdekken met een goed ventilerende
hoes. Let op! De hoes moet zo zijn geplaatst zijn dat er geen water op/in blijft staan, dit geeft schimmelvorming. Het meubel moet
in deze periode regelmatig hierop gecontroleerd worden.
Afhankelijk van de gekozen meubelstof dient het meubel vorstvrij opgeborgen te worden.
De stof kan een lage vorst weerstand hebben. Informeer naar de productinformatie van de gekozen meubelstof als het meubel
buiten moet blijven staan

•

Veiligheid:
Doordat de onderdelen van het meubel los van elkaar en geheel gestoffeerd zijn, is elk onderdeel afgesloten. Onderkanten zijn
afgesloten met ventilerend kunststof onderdoek ter bescherming voor ongedierte, verwondingen en is er in de open ruimtes niets
te verbergen.
Let op; indien gebruik van kunstleder en/of roestvrijstalen armleggers kan door de zon de oppervlakte van deze materialen de
temperatuur zo hoog oplopen zodat er gevaar voor verbranding van de huid ontstaat.

•

Schade:
Alle onderdelen zijn los en geheel gestoffeerd. Indien er een beschadiging ontstaat waardoor
vocht tussen de stof en het meubel kan komen raden wij u aan om dit onmiddellijk te laten vervangen of
het meubel droog op te slaan. Alle onderdelen zijn op locatie te vervangen. B&B OUTDOOR heeft hiervoor een
eigen servicedienst.

•

Garantie periode:
B&B OUTDOOR garandeert het meubel voor een periode van tenminste 3 jaar na levering.

•

Meubelstoffen:
Uitzondering hierop is de gekozen meubelstof die valt onder de garantie bepalingen van de desbetreffende stof leverancier.
Uiteraard zal B&B OUTDOOR hierin bemiddelen.

•

Oneigenlijk gebruik:
Indien er schade is ontstaan door oneigenlijk gebruik kan er in overleg met de klant service worden verleend. Bij reparatie zonder
uitvoering of toestemming van B&B OUTDOOR vervalt de gegeven garantie.

•

Aansprakelijkheid:
1.

Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door B & B Outdoor gegeven garanties aanvaardt B & B Outdoor geen enkele
aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is B & B Outdoor slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere
aansprakelijkheid van B & B Outdoor voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies,
vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien B & B Outdoor aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van B & B
Outdoor te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
Ingeval de assuradeur van B & B Outdoor niet uitkeert of de schade niet onder een door B & B Outdoor gesloten
verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van B & B Design beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde
zaken.
5. De wederpartij dient B & B Outdoor uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen
zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. Indien B & B Outdoor de opdracht dient uit te voeren c.q. de leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens
de wederpartij verstrekte bescheiden, is B & B Outdoor slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de opdracht
c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
7. Indien B & B Outdoor in opdracht van de wederpartij de leveringen rechtstreeks doet aan derden, blijft de wederpartij
verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen die op hem, uit hoofde van de algemene voorwaarden c.q. de
overeenkomst voortvloeien. De wederpartij vrijwaart B & B uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade.
8. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch B & B Outdoor op andere gronden aansprakelijk
stellen indien de schade is ontstaan:
a. door normale slijtage danwel ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of
handelen in strijd met de door of namens B & B Outdoor verstrekte (onderhouds)voorschriften, adviezen,
gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan B & B Outdoor verstrekte
gegevens, bescheiden of ongeschiktheid van de voorgeschreven materialen;
c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
d. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde
zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B & B Outdoor.
9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende
schade en vrijwaart B & B Outdoor uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of
bewuste roekeloosheid van B & B Outdoor of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke
wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal B & B Outdoor de wederpartij vrijwaren voor
eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

