Beste Klant
Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in – of keuze voor - Cal Spas™!
In dit document vindt u dan ook:
1. Tips i.v.m. de installatie en locatie van uw bubbelbad
2. Voorschriften m.b.t. elektriciteit en ondergrond
3. Garantiebepalingen
Wij zijn ervan overtuigd dat u jarenlang plezier zal beleven aan onze producten en staan
dan ook in voor een onberispelijke dienst-na-verkoop.
Mocht u toch nog problemen of vragen hebben, kan u ons uiteraard steeds contacteren
op onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groeten
TEAM CS LEISURE

1. Tips i.v.m. de installatie en locatie van uw bubbelbad
De beste locatie plannen
Hieronder volgen enkele adviezen die u in overweging dient te nemen bij het bepalen van
de plaats voor uw nieuwe bubbelbad.
Veiligheid voorop
Plaats uw bubbelbad niet binnen 3 meter van hoogspanningskabels. Zorg dat het
bubbelbad zodanig wordt geplaatst dat de toegang tot het compartiment met de
apparatuur en tot alle zijpanelen niet wordt geblokkeerd. Zorg dat de installatie voldoet
aan alle plaatselijke veiligheidsvoorschriften en -vereisten.
Overweeg hoe u uw bubbelbad wilt gebruiken
De manier waarop u uw bubbelbad wilt gebruiken, is van belang om te bepalen waar u
het bubbelbad dient te plaatsen. Wilt u uw bubbelbad bijvoorbeeld gebruiken voor
recreatie of voor therapeutische doeleinden? Als uw bubbelbad voornamelijk wordt
gebruikt voor gezinsrecreatie dient u ervoor te zorgen dat er rond het bubbelbad volop
ruimte is voor activiteiten. Als u het bubbelbad wilt gebruiken voor ontspanning en
therapie zult u waarschijnlijk een bepaalde sfeer willen scheppen rond het bubbelbad.
Houd bij de planning rekening met uw omgeving
Als u in een streek woont waar het ‘s winters sneeuwt of waar het vaak regent, plaatst u
het bubbelbad dicht bij een toegangsdeur van het huis. Op deze manier hebt u een plaats
om u om te kleden zonder ongemak.
Houd rekening met uw privacy
In een koud klimaat bieden kale bomen niet veel privacy. Denk na over de omgeving van
uw bubbelbad tijdens alle seizoenen om te bepalen wat de beste opties zijn voor uw
privacy. Houd bij het plannen van de plaats van uw bubbelbad ook rekening met het
uitzicht van uw buren.
Het uitzicht vanuit uw bubbelbad
Denk na over de richting waarin u kijkt als u in uw bubbelbad zit. Hebt u in uw tuin een
speciaal aangelegd gedeelte waar u graag naar kijkt? Misschien is er een gedeelte van
uw tuin met een verkoelende bries overdag of een mooie zonsondergang ‘s avonds.
Houd uw bubbelbad schoon
Voorkom verontreiniging van het water door bij de instap van het bubbelbad een mat of
een bak met water te plaatsen zodat bubbelbadgebruikers hun voeten kunnen vegen of
afspoelen voor ze in het bubbelbad stappen. Overweeg bij het plannen van de plaats
voor uw bubbelbad een plaats waar het pad naar en van het huis schoon kan worden
gehouden.
Zorg voor toegankelijkheid voor onderhoud
Veel mensen plaatsen graag een decoratieve structuur rond hun bubbelbad. Als u bij uw
bubbelbad een constructie installeert, zoals een tuinpaviljoen, dient u ervoor te zorgen
dat het bubbelbad toegankelijk blijft voor onderhoud. Het is altijd het beste om speciale
installaties zo te ontwerpen dat het bubbelbad nog kan worden verplaatst of opgetild.

Voorbereiden van een goede fundering
Uw bubbelbad heeft een stevige en vlakke fundering nodig. Het oppervlak waar het
bubbelbad op rust, moet het gewicht van het bubbelbad en de bubbelbadgebruikers
kunnen dragen. Als de fundering niet goed is, kan deze verzakken na het installeren van
het bubbelbad, waardoor er spanningen ontstaan die kunnen leiden tot schade aan de
kuip of de afwerking laag. Schade veroorzaakt door ontoereikende of onjuiste
ondersteuning door de fundering valt niet onder de garantie. Het is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar van het bubbelbad om te zorgen voor een
goede fundering. Wij adviseren met klem dat u de fundering voor uw bubbelbad laat
verzorgen door een erkend aannemer. Plaats het bubbelbad op een vlakke fundering (bij
voorkeur een laag beton met een dikte van 10 cm). Als u het bubbelbad binnenshuis
installeert, dient u zorgvuldig aandacht te besteden aan de vloer onder het bubbelbad.
Kies een vloer die niet aangetast kan worden. Als u uw bubbelbad op een verhoogd
houten platform of andere constructie installeert, dient u een bouwkundig ingenieur of
aannemer te raadplegen om te garanderen dat de constructie het gewicht van 732 kg per
vierkante meter kan dragen.
Afmetingen van uw bubbelbad
Op de lijntekening die u werd toegestuurd staan afmetingen in inch (") maten.
1" = 2,54cm

2. Voorschriften m.b.t. elektriciteit en ondergrond
De elektrische aansluiting van het bad bevindt zich steeds onder het bedieningspaneel op
rand van omkasting op 50cm van de grond.
U kan beter te veel dan te weinig kabel voorzien.
Voldoende stevige ondergrond die minimum 30cm groter moet zijn dan uw bad zelf.
Een terras met normale stabilisatie is in principe voldoende.
Een voldoende stevige ondergrond is steeds uw verantwoordelijkheid.
Bubbelbad / Zwemspa met 1-2 pompen
Een elektrische aansluiting met een geïsoleerde draad type XVB van 3 x 2,5carré
(voor 220v aansluitingen) of 5 x 2,5carré (voor 380v aansluitingen) afgezekerd op
20Amp en steeds een verliesstroomschakelaar van 30 milli-ampère.
Bubbelbad / Zwemspa met 3 pompen
Een elektrische aansluiting met een geïsoleerde draad type XVB van 3 x 4 carré
afgezekerd op 25Amp (voor 220v aansluitingen) of 5 x 2,5 carré afgezekerd op
20Amp (voor 380v aansluitingen) en steeds een verliesstroomschakelaar van 30 milliampère.
Zwemspa met BaduStream jets
Een elektrische aansluiting met een geïsoleerde draad type XVB van 3 x 6 carré (voor
220v aansluitingen) of 5 x 6 carré (voor 380v aansluitingen) afgezekerd op 32Amp en
steeds een verliesstroomschakelaar van 30 milli-ampère.

3. Garantiebepalingen
De garantie wordt toegekend aan de originele koper van een Cal Spas™ spa of zwemspa
in België en Nederland. De periode begint op de dag van levering, met een maximum van
1 jaar na bestelling. De garantie vervalt bij het verplaatsen, verhuizen of wijzigen van de
originele staat van de spa, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met CS Leisure NV.

KUIP
Garantie op lekkage door defecten in de
kuip, osmose, scheuren of delamineren van
de binnen oppervlakte van de kuip.
OMKASTING
Garantie op defecten door vakmanschap of
materiaal. Verwering of slijtage door leeftijd
is normaal en wordt niet als defect
beschouwd.
LOODGIETERIJ
Garantie op lekkage door defecten in
vakmanschap of materiaal.
STURING & COMPONENTEN
Garantie op defecten in vakmanschap of
materiaal, beperkt tot: pompen, titanium
verwarming en sturing.
VERLICHTING
Garantie op defecten in vakmanschap of
materiaal.
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Garantie op andere onderdelen
De zekeringen, hoofdsteunen, kastafwerking en filters zijn gegarandeerd vrij van
fabricage- en materiaalfouten op de tijd van levering. Alle stereo-gerelateerde
componenten (receiver, speakers, subwoofer, stereo media locker, voeding, wireless
afstandsbediening enz.) zijn gegarandeerd tegen defecten als gevolg van defecten in
vakmanschap of materiaal gedurende twee jaar vanaf de originele leverdatum. Alle
andere in de fabriek geïnstalleerde componenten die niet specifiek worden genoemd,
inclusief maar niet beperkt tot het houten frame, jets, omschakelkleppen, LEDverlichtingssystemen, filterdeksels en mechanische componenten
defect als gevolg van defecten in vakmanschap en materiaal gedurende twee jaar vanaf
de oorspronkelijke leverdatum. De spa-afdekking geleverd met de spa heeft een garantie
van 90 dagen.

Garantie beperkingen
Deze garantie is ongeldig als Cal Spas™ (de "Fabrikant") of zijn aangewezen
vertegenwoordiger bepaalt dat de spa beschadigd of defect is geraakt als gevolg van de
installatie van onderdelen die geen originele Cal Spas™ -onderdelen en accessoires zijn.
Deze disclaimer omvat, maar is niet beperkt tot filters, ozonsystemen, zoutsystemen,
reparatieonderdelen en andere accessoires. Originele onderdelen en accessoires van het
merk Cal Spas™ zijn gebouwd volgens onze hoogste normen van kwaliteit, duurzaamheid
en prestaties, en ze zijn ontworpen om samen met uw spa te werken om optimale
prestaties en functie te garanderen.
Deze garantie is ongeldig als Cal Spas™ of zijn aangewezen vertegenwoordiger vaststelt
dat de spa is blootgesteld aan wijziging, verwaarlozing, verkeerd gebruik of misbruik, of
vrachtschade veroorzaakt door de gemeenschappelijke vervoerder; eventuele reparaties
zijn geprobeerd door iemand anders dan een aangewezen vertegenwoordiger; de storing
is veroorzaakt door een ongeval, overmacht of andere oorzaken buiten de
controle van de fabrikant; verwaarlozing, verkeerd gebruik en misbruik omvatten elke
installatie, bediening of onderhoud van de andere spa dan in overeenstemming met de
instructies in de gebruikershandleiding die bij de spa is geleverd, inclusief maar niet
beperkt tot op het niet in stand houden van de juiste waterchemie en chemische balans
en het gebruik van schurende of onjuiste reinigingsmiddelen of niet-originele onderdelen
en accessoires. Deze garantie biedt geen dekking voor items die zijn bevestigd aan of
geïnstalleerd op de spa na de fabricagedatum of om toegang te krijgen tot een onderdeel
voor reparatie of vervanging. Spa-toestellen in commercieel gebruik zijn uitgesloten van
welke dekking dan ook. De spa-eigenaar aanvaardt aansprakelijkheid voor
reparatiewerkzaamheden uitgevoerd door iemand anders dan de fabrikant of een
aangewezen vertegenwoordiger van Cal Spas™. Deze garantie is ongeldig als er schade
optreedt aan de kuip vanwege overmatige warmteontwikkeling als gevolg van het niet
afdekken van een spa die leeg is van water terwijl deze wordt blootgesteld aan
direct zonlicht.
De fabrikant en zijn vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies,
kosten of andere schade, hetzij incidenteel of gevolgschade, voortkomend uit een defect
dat wordt gedekt door deze beperkte garantie, inclusief maar niet beperkt tot verlies van
het gebruik van de spa en kosten voor het verwijderen van een defect product, zelfs als
de fabrikant op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van schade. De
aansprakelijkheid van de fabrikant onder beperkte garantie, indien van toepassing, zal
het oorspronkelijk betaalde bedrag voor het defecte product niet overschrijden.
De dekking onder deze garantie gaat in op de oorspronkelijke leverdatum en de duur van
dergelijke dekking zal om welke reden dan ook niet langer duren dan de vermelde
termijnen. Deze disclaimers zijn eveneens van toepassing op
elke service verleend door de fabrikant en zijn aangewezen vertegenwoordigers.
Op de garantiebepaling zijn verder onze algemene voorwaarden van toepassing zoals
vermeld op achterzijde van de factuur.
Bij verregaande betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout
België bevoegd.
De garantie gaat uit via LMS USA Inc. en wordt vertegenwoordigd door CS Leisure NV.
De beslissing van LMS USA Inc. is bepalend. Het kan gebeuren dat CS Leisure NV een
voorschot vraagt teneinde de garantie te onderzoeken.

Levering
Standaard levering:
Hiervoor hebben we een vrije doorgang nodig van 120cm breedte en 250cm hoogte. Het
terrein dient effen te zijn en we kunnen geen hoogteverschillen overbruggen, noch
scherpe bochten maken. Zelfs kleine drempels vormen een probleem.
Kraan levering:
We ontvangen van u graag foto’s van de situatie.
bij twijfel komen we graag vooraf kijken om de situatie beter in te schatten.

Contacteer ons bij twijfel!
VOOR AKKOORD
Hierbij verklaar ik dit document te hebben gelezen en begrepen, en akkoord te zijn.
Voornaam:
Naam:
Datum:

Handtekening:

