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Koltec B.V. 
Breda 

 

The quality management system of Koltec B.V. and the application thereof complies with the requirements 

as stipulated in the standard: 

NENENISO 9001:2015 

 

Evaluation of the quality management system took place in accordance with TÜV Nederland’s  

certification regulations for the field of application: 

The designing, production and sales of electric fencers, electrostimulation 

equipment and fencing accessories. 
 

This certification is subject to annual evaluation by TÜV Nederland. 

Registration number: 

Start date certificate: 

Certificate valid until: 

Date of first certificate: 

 

268952.2 
15062020 
15062023 
15062017 
 

Managing Director 
Mr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 

The Netherlands 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 

E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
 
 

5 JAAR GARANTIE !

KOLTEC verbetert ieder jaar haar interne organisatie. Daarmee verbetert ze 
ook constant de kwaliteit van haar producten. 

In 2017 resulteerde dit  in het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat. 
Jaarlijks wordt de KOLTEC organisatie doorgelicht door een extern bureau 

om te controleren of KOLTEC nog steeds voldoet aan de gestelde 
ISO 9001 normen.

Om ook de superieure kwaliteit van onze apparaten te onderstrepen geeft 
KOLTEC 5 JAAR GARANTIE bij aankoop van een KOLTEC 

schrikdraadapparaat. 
Als hulpmiddel kunt u de aankoop van uw KOLTEC schrikdraadapparaat 

registreren op de KOLTEC website.  Maar bij een garantieaanvraag is het 
tonen van uw (kopie) aankoopbewijs ook voldoende.

De garantie voorwaarden kunt u terug vinden op de website 
www.koltec.nl/service/garantie

GARANTIE & KWALITEIT

KOLTEC= meer dan 75 jaar uw garantie voor 
superieure NEDERLANDSE kwaliteit.
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GARANTIE & KWALITEIT

Garantie 
 
Elke KOLTEC spanninggever wordt gedurende een periode van vijf jaar na de verkoopdatum 
gegarandeerd tegen materiaal- en constructiefouten, indien u een bewijs van aankoop kunt 
overleggen, of gedurende vijf jaar na fabricagedatum, als u geen aankoopbewijs kunt tonen. 
 
De verplichting van KOLTEC BV bij deze garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen 
van dat onderdeel van de spanninggever, dat naar het oordeel van KOLTEC BV defect is en 
wordt gedekt door de voorwaarden van deze garantie. 
 
Als een dergelijk defect zich voordoet tijdens de garantietermijn, moet u het apparaat opsturen 
naar of inleveren bij de leverancier of direct opsturen naar KOLTEC. 
 
De garantie geldt niet, als het defect aan de spanninggever is veroorzaakt door onzorgvuldig 
handelen, misbruik, verwaarlozing, vocht, blikseminslag, insecten of een andere oorzaak die 
geen relatie heeft met materiaal- of constructiefouten. 
 
U kunt KOLTEC BV onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk stellen voor incidentele, 
speciale, indirecte of gevolgschaden van welke aard dan ook.


