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Goed en verantwoord regenwaterbeheer

wordt steeds belangrijker. Dat heeft alles

te maken met de klimaatverandering, een

toenemende verstedelijking en niet te

vergeten nieuwe wetgeving. De uitdaging

bij regenwaterbeheer is om dit duurzaam af

te voeren en wateroverlast te voorkomen.

Met INTESIO biedt Wavin u de oplossing

voor het duurzaam afvoeren, tijdelijk

opslaan, infiltreren, zuiveren en hergebruik

van regenwater. INTESIO verwerkt elke

regendruppel vanaf het dak tot in de grond!

Het INTESIO-concept bestaat

uit vier belangrijke onderdelen:

1. Het INTESIO-adviesteam brengt uw situatie in kaart.

2. We ontwerpen de voor u meest geschikte oplossing.

3. We bieden een breed scala aan producten om de oplossing uit te voeren.

4. We garanderen de werking van onze oplossing gedurende 15 jaar.

Geen situatie is gelijk. Daarom benaderen we uw vraagstelling altijd als

een unieke uitdaging. Om die reden ontwerpen we uw oplossing ook altijd

zelf. Voor u een eerste zekerheid dat u de kwalitatief beste oplossing krijgt

voor nu en in de toekomst. Wij bieden u maar liefst 15 jaar garantie op de

producten en het functioneren van het ontwerp. U hoeft zich geen enkele

zorgen te maken over het goed functioneren van uw maatwerkoplossing.

De intelligente oplossing voor
duurzaam waterbeheer van Wavin

INTESIO,

want ook regenwater

laat zich managen

INTESIO Garantie
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� U krijgt 15 jaar garantie op onze producten

en de daarmee samengestelde constructie.

Bij geconstateerde defecten valt de levering van

nieuwe producten onder de garantieregeling.

� Wavin vergoedt eveneens gedurende 15 jaar de

kosten die gemoeid gaan met het opnieuw installeren

van de vervangende producten.

� U krijgt 15 jaar garantie op de hydraulische werking

van de uitgevoerde oplossing.

� Wavin vergoedt de door derden geleden gevolg-

schade van persoonlijke of materiële aard, als deze

aantoonbaar is ontstaan door defecte producten of

daarmee samengestelde constructies en/of defecten

in de hydraulische werking.

Wel stelt Wavin enige voorwaarden om in aanmerking

te komen voor de garantieregeling van 15 jaar:

� Het complete project is ontworpen door Wavin.

� Alle producten en systemen van het ontwerp zijn door Wavin

geleverd.

� De officiële garantieovereenkomst is ondertekend door

zowel u als Wavin.

� Alle door u beschikbaar te stellen informatie die nodig is

om het project naar behoren te kunnen uitvoeren, waaronder

regenintensiteit, grondsoort en gronddoorlatendheid, is bij

Wavin bekend en geaccordeerd.

� U hebt de door Wavin voorgeschreven installatievoorschriften

nageleefd.

� Onderhoud aan het systeem gedurende de looptijd van de

garantieregeling heeft plaatsgevonden conform de met u

gemaakte afspraken hierover.

� De projectomstandigheden in het gebied blijven gedurende de

looptijd van de garantie onveranderd c.q. binnen de grenzen

van het ontwerp.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het INTESIO-concept of wilt u de officiële

garantieovereenkomst ontvangen? Neemt u dan contact op met

uw vaste aanspreekpunt.

Aan deze garantiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat houdt de garantie in?

Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8, 7772 SG HARDENBERG
Postbus 5, 7770 AA HARDENBERG
Telefoon 0523-28 81 65
Telefax 0523-28 85 87
Internet www.wavin.nl
E-mail info@wavin.nl

www.wavin.nl/intesio

Dick de With
Manager business unit Infra

Wij geloven in onze producten en mensen en geven daarom
15 jaar garantie op zowel het ontwerp als de producten
van onze INTESIO-oplossingen en dat is uniek.


