
GARANTIE VOORWAARDEN 
 
Bij Haco Tail Lift Parts hebben we service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. 
Onder ons motto “Driven by perfection” besteden we veel zorg en aandacht aan onze producten en 
service.  
Onze kwaliteitsafdeling controleert aan de hand van onze specificaties en apparatuur, of de 
producten voldoen aan de strenge eisen die HACO stelt. 
 
Mocht u onverhoopt toch op een garantiegeval stuiten, zullen we dit zo snel en vakkundig mogelijk, 
in alle redelijkheid en billijkheid, voor u oplossen. 
 
Algemeen: 
Haco verstaat onder een garantie, het door haar instaan voor de beloofde eigenschappen van  de 
door en met de naam  Haco of gemarkeerde “H”, geleverde cilinders, motoren en pompen  , die geldt 
voor een periode van twee jaar, gerekend vanaf de dag van facturatie, terwijl voor andere Haco 
onderdelen een garantietermijn van één jaar geldt. 
 
Op niet Haco- delen ( Haco- artikelnummer eindigt met “L”of “M” ) , zijn uitsluitend de 
garantievoorwaarden van de betreffende leverancier of fabrikant van toepassing, die bij iedere 
levering , geacht moeten worden, door Haco ter hand te zijn gesteld. 
 
Haco treedt nimmer in de  plaats van de mogelijke aansprakelijkheid  van haar leverancier, danwel de 
fabrikant van het  door Haco aan haar klanten geleverde product. 
 
Haco is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke ( economische ) gevolgen van een geconstateerde 
gebrekkigheid van door haar geleverde producten. 
 
Een beroep op garantie kan eerst worden gedaan,  nadat de aankoopfactuur met  daarop de 
vermelding van het product/ artikel waarvoor een beroep op de garantie wordt voldaan, naar 
believen van en aan Haco wordt overgelegd. 
 
§1 De garantietermijn op alle Haco cilinders, Haco motoren en Haco pompen bedraagt 2 jaar na 

datum van facturatie.  
De garantietermijn op overige Haco onderdelen bedraagt 1 jaar na datum van facturatie. Een 
Haco onderdeel is te herkennen aan het artikelnummer welke eindigt met “H”. 
 

§2 In het geval er montagekosten geclaimd worden, wordt de hoogte van de vergoeding van 
deze montagekosten in overleg met de koper bepaald, afhankelijk van het commerciële 
werkplaatstarief van de koper en de in §12 vermelde normtijden. 

  
§3 Op niet-Haco delen (Haco-artikelnummer eindigt met “L” of “M”) zijn uitsluitend de 

garantievoorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing. 
 
§4 De koper is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en voor zover Haco Tail Lift Parts 

dat verlangt, het betrokken onderdeel aan Haco Tail Lift Parts terug te zenden samen met de 
aankoopfactuur of kopie van die aankoopfactuur. 

 
§5 Garantie wordt alleen verleend op het complete onderdeel wat geleverd is. Wanneer door de 

koper slechts een gedeelte van het geleverde onderdeel wordt geclaimd en/of ter 
beoordeling wordt verstrekt, wordt de garantieaanvraag niet in behandeling genomen. 
 

§6 De garantieverplichting vervalt indien de koper op eigen initiatief modificaties en/of 

reparaties aan het geleverde onderdeel heeft verricht of door derden heeft laten verrichten, 
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en geldt niet in geval van slijtage dan wel  naar de normen van Haco, onoordeelkundig 

gebruik of montage ven het artikel/ product. 

§7 De garantieverplichting van Haco Tail Lift Parts vervalt indien de koper niet aan zijn  
      betalingsverplichtingen voldoet. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op  

grond van het feit dat Haco Tail Lift Parts zijn garantieverplichting nog niet of niet volledig is 
nagekomen, of in geval van verrekening door de koper van hetgeen zij meent van Haco 
tegoed te hebben. 

 
§8 De uiteindelijke beslissing of een garantieclaim door Haco Tail Lift Parts al dan niet 

gehonoreerd wordt, ligt te allen tijde bij Haco.. 
 
§9  De door Haco Tail Lift Parts geleverde onderdelen worden altijd gefactureerd om 

administratieve redenen. Wanneer de betreffende onderdelen retour gestuurd zijn en de 
garantie toegekend is, wordt de creditfactuur opgemaakt.  

 
§10 De volgende zaken en/of eventuele vervolgkosten worden uitgesloten van garantie: 

 
- Alle vervolgkosten of gevolgschade zoals bijvoorbeeld immobiliteit, trekker-of andere 

logistieke kosten, wachturen van de chauffeur, huurkosten voor vervangend vervoer, 
gederfde omzet en storing zoeken, etc. 

 
- Elektrische onderdelen die defect raken of overtollige slijtage vertonen door toedracht 

van slechte kabelverbindingen en/of slechte/verouderde accu’s.  
 

- Hydraulische onderdelen die schade ondervinden door gebruik van verouderde en/of 
vervuilde olie.  

 
- Onderdelen en/of kosten voor reparatie aan defecten, welke voortvloeien uit foutieve 

montage of overbelasting van de laadklep en uit schade.  
 

- Voorrijkosten, verplaatsingskosten, milieukosten en bemiddelingskosten. 
 

- Transportkosten voor het verzenden van de betrokken onderdelen. 

§11 Voor zover dat een gegeven incident niet gedekt wordt door de wettelijke regelingen op de 
productaansprakelijkheid en -garantie, kan een garantiegeval geen aanleiding geven tot een 
schade-eis van welke aard dan ook. 

 
§12 Hieronder volgt een overzicht met normtijden voor het vervangen van onderdelen welke 

door Haco in voorkomende gevallen, maximaal worden vergoed.  

 
Mechanisch 

tijd 
(minuten) 

Bak tbv uitschuifcilinder vervangen 45 
 

Elektrisch 
 Voetbediening vervangen 15 

Hoofdstroom relais vervangen 15 

Motor vervangen 45 

Platformverlichting vervangen 45 
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Schakelelement vervangen 15 

Slangbreuk kabel vervangen 15 
 

Hydraulisch 
 Slangbreukventiel vervangen 15 

Slang vervangen 15 

Complete cilinder vervangen 60 

Pomp uitwisselen 45 

Hoofdventiel uitwisselen 30 

Drukoverzetter vervangen 30 

Banjobout tbv slang vervangen 15 
 

Voor het vergoeden van (  hierboven niet vermelde ) werkzaamheden, welke voortvloeien uit 

transportschade, fabrieksfouten en / of garantie- reparaties , dient Haco altijd in de 

individuele gevallen naar haar goeddunken, aan  de specifieke klant, schriftelijk accoord te 

hebben gegeven . 

§13 In het geval er een coulanceregeling wordt toegepast, zijn deze garantievoorwaarden niet 

van toepassing. 


