
BEPERKTE GARANTIE voor ALCOA® WIELEN1  

(April 2020) 

 

Deze beperkte garantie is van toepassing op Alcoa® Wielen, met inbegrip van gesmede 

aluminium wielen voor middelzware en zware vrachtwagens, opleggers, bussen, 

recreatievoertuigen of wielen ("Wielen") voor kampeervoertuigen en de Howmet (het Bedrijf) 

oppervlakte- of velgrandbehandelingen die op de Wielen zijn aangebracht. De garanties die 

in dit document worden bepaald, zijn van toepassing op alle Wielen die door het Bedrijf zijn 

vervaardigd en die door het Bedrijf of door een erkende verdeler zijn verkocht aan de 

oorspronkelijke koper of de eindgebruiker van het Wiel.  

 

Het Bedrijf garandeert dat het Wiel vrij is van materiaal- en fabrieksfouten gedurende een 

periode van 60 maanden vanaf de in het Wiel gestempelde productiedatum, met dien 

verstande dat het Bedrijf geen garanties verleent of reparaties aanbiedt voor immateriële 

cosmetische gebreken zoals lichte verkleuringen, polijstsporen of kerven. 

 

Het bedrijf verklaart zich bereid een Wiel kosteloos te repareren of te vervangen dat, bij 

normaal gebruik (zie de onderstaande beperkingen), uitvalt als gevolg van materiaal- en 

fabrieksfouten.  

 

Het Bedrijf verleent een garantie voor de Dura-Flange® velgrandbehandeling van Alcoa® 

gedurende een periode van 24 maanden vanaf de in het Wiel gestempelde 

productiedatum tegen slijtage waardoor een scherpe rand ontstaat die onderhoud 

noodzakelijk maakt. 

 

Het Bedrijf verleent een garantie voor de Alcoa® Dura-Bright® oppervlaktebehandeling 

tegen: 

(i) filiforme corrosie (worm- of haarachtige lijnen, onder de beschermende 

oppervlaktebehandeling als gevolg van beschadiging van de oppervlaktebehandeling,); 

en 

(ii)  blaasvorming of schilferen omdat de oppervlaktebehandeling zijn hechtkracht verliest. 

 

Op de voormelde Alcoa® Dura-Bright® oppervlaktebehandeling geldt een garantie van 60 

maanden vanaf de in het Wiel gestempelde productiedatum. 

Indien de Alcoa® Dura-Flange® velgrandbehandeling of de Alcoa® Dura-Bright® 

oppervlaktebehandeling bij normaal gebruik en bij normale inzet (zie de onderstaande 

beperkingen) niet voldoet aan de voorgaande garanties op een Wiel, verklaart het Bedrijf 

zich bereid het Wiel kosteloos door eenzelfde of een vergelijkbaar Wiel te vervangen. 

 
1De naam en het symbool "ALCOA" zijn geregistreerde handelsmerken van Alcoa USA Corporation en zijn in 

licentie gegeven aan Howmet Aerospace Inc. en haar dochterondernemingen. 



De vervanging van het Wiel houdt geenszins in de vervanging van onderdelen vervaardigd 

door derden, zoals systemen voor de controle van bandendruk en ventielfilters. 

Reparatie en vervanging, zoals beschreven in deze beperkte garantie, zijn enkel mogelijk 

wanneer de retourprocedure van het Bedrijf voor het terugsturen van materialen wordt 

gevolgd.  

 

Beperkingen: 

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor, verleent geen garantie op en zorgt niet voor de 

herstelling, vervanging of aanpassing van enig Wiel of enige oppervlakte- of 

velgrandbehandeling op een Wiel, dat het voorwerp is geweest van misbruik, verkeerd 

gebruik of ongeoorloofde aanpassingen, met inbegrip van: 

(a) Gebruik van een te grote bandenmaat volgens de aanbevolen normen van de Tyre and 

Rim Association, Inc. of van andere erkende vakorganisaties zoals de ETRTO (Europa);  

(b) Installatie, gebruik en onderhoud van Wielen die niet strikt in overeenstemming zijn met 

alle toepasselijke wetgevingen, regelgevingen, codes en normen die gelden voor de 

sector; 

(c) Belasting van het Wiel die de maximale, door het Bedrijf vastgestelde waarde 

overschrijdt; 

(d) Oppompen van banden boven de door het Bedrijf aangegeven maximumspanning; 

(e) Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de Onderhoudshandleiding voor Alcoa Wielen 

("Onderhoudshandleiding"), wijziging van de oorspronkelijke staat van het Wiel door 

veranderingen aan te brengen of door het Wiel te onderwerpen aan enige bewerking of 

wijzigingen, zoals lassen, rechttrekken, verven, coaten, installeren van een nieuw ventiel 

of warmtebehandeling; 

(f) Ongevallen, abnormale of zware gebruiksomstandigheden, hieronder vallen zonder 

beperking brandende banden of remmen, slepende of blokkerende remmen of rijden 

met een lekke band; 

(g) Het niet naleven van de onderhoudsinstructies of andere voorschriften of 

waarschuwingen uit de Onderhoudshandleiding, technische nota's of andere publicaties 

voor Wielen. Het aanbevolen onderhoud omvat, zonder beperking, het gebruik van de 

juiste aanhaalmomenten, een regelmatige reiniging, polijsten, de vervanging van 

ventielen, controle van de velgrand op slijtage en na velgrandonderhoud en een 

regelmatige controle van de banden en voertuigonderdelen aan en rond het Wiel op 

schade en losse bouten; 

(h) Kerven, krassen en andere beschadigingen van het oppervlak die het gevolg zijn van 

nalatigheid, strooizout, moeilijke rijomstandigheden, verkeerd onderhoud, verkeerd 

reinigen, straatvuil, het raken van een stoeprand, een ongeval of een andere verkeerde 

handeling; 

(i) Slijtage van de velgrand (tenzij de velgrand behandeld werd met Dura-Flange®); 

(j) Gebruik van ieder soort spacer of adapter; 

(k) Beschadigen van het oppervlak tijdens de montage en installatie van de band door het 

gebruik van verkeerd gereedschap of verkeerde balanceergewichten; 



(l) Schade als gevolg van reiniging met bijtende producten (zuren of alkalische middelen) of 

schuurmiddelen, zoals een schuurborstel, staalwol of schuursponsen; of 

(m)Blijven inzetten van het Wiel na vaststelling van een gebrek. 

 

ER WORDT NIET GEWAARBORGD DAT HET WIEL VERKOOPBAAR OF VAN VOLDOENDE 

KWALITEIT IS OF VOLDOET VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK, EN ER WORDT GEEN ENKELE 

ANDERE GARANTIE VERLEEND DAN DEGENE DIE UITDRUKKELIJK IN DIT DOCUMENT ZIJN 

BEPAALD. DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEÏMPLICEERDE BEPALINGEN OF 

GARANTIES WORDEN, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK TOEGELATEN IS, ZOVEEL MOGELIJK 

UITGESLOTEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN WIELEN. BEHALVE VOOR DE 

AANSPRAKELIJKHEID DIE OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KAN 

WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, KAN HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK WORDEN 

GESTELD VOOR ENIGE TOEVALLIGE, VOORTVLOEIENDE, ONRECHTSTREEKSE OF 

BIJZONDERE SCHADE DIE ONTSTAAT IN SAMENHANG MET EEN INBREUK OP DE 

GARANTIE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN HET ENIGE RECHTSMIDDEL 

WAAROVER EEN PARTIJ DIE RECHTMATIG EEN BEROEP WIL DOEN OP DE 

GARANTIEDEKKING BESCHIKT, IS BEPERKT TOT DE HERSTELLING OF VERVANGING VAN 

HET WIEL ZOALS BEPAALD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE. 

 

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING OP EN HET BEDRIJF VERLEENT GEEN 

ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT GOEDEREN DIE DOOR DERDEN WERDEN 

VERVAARDIGD, ZOALS SYSTEMEN VOOR CONTROLE VAN DE BANDENDRUK EN 

VENTIELFILTERS.  DE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE GOEDEREN ZIJN 

BEPERKT TOT DEGENE DIE DOOR HUN LEVERANCIERS WORDEN VERLEEND EN ZIJN 

OVERDRAAGBAAR.  

 

Deze beperkte garantie moet samen met de Onderhoudshandleiding en de Hoe te Reinigen 

Instructies online worden gebruikt. De Onderhoudshandleiding bevat belangrijke 

veiligheidsvoorschriften en                       -waarschuwingen. Als u deze voorschriften niet leest 

of begrijpt, kunt u ernstige verwondingen oplopen, zelfs met de dood tot gevolg. 

 

Een kopie van de Onderhoudshandleiding en de Hoe te Reinigen Instructies kunt u kosteloos 

inkijken op www.alcoafleet.eu of door contact op te nemen met het Bedrijf op het 

onderstaande adres: 

 

Howmet-Köfém Ltd. 

8000 Székesfehérvár 

Verseci u. 1-15 

Hungary 

Attn: Fleet Service Center 

http://www.alcoafleet.eu/

