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Garantieverklarin
Beveili in srolluik
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De periode waarin de opdrachtnemer na (op)levering in staat voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie is als volgt opgedeeld:
a. 2 jaar op beveiligingsrolluiken, rolhekken en schaarhekken.
b. 2 jaar op het motorische gedeelte van producten, met uitzondering van de elektronische besturingsen bedieningscomponenten waarvoor een garantie van 1 jaar geldt.
c. Voor de niet met name genoemde productsoorten wordt een garantie verstrekt gedurende een
periode van 6 maanden.

		

		

		

1.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende
de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer
worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

3.

Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten en de kosten die
samenhangen met klimmaterialen en een hoogwerker komen voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de toegang tot de geleverde zaak op geen enkele wijze wordt
belemmerd.

4.

Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen en voorzover opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de
inhoud van de fabrieksgarantie geldt de fabrieksgarantie. Demontage en montage van deze
onderdelen en de eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.

5.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek
te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren en alle benodigde voorzieningen zoals
genoemd in artikel 11.1 van de toepasselijke ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de
verenigingen Romazo Rolluiken’ aan opdrachtnemer ter beschikking stellen.

6.

Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

7.

Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

8.
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Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
normale slijtage;
onoordeelkundig gebruik;
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en)
van de omgeving, waaronder het milieu.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn
aangeleverd.
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
Geen garantie wordt gegeven voor de onderstaande producteigenschappen waarop de afnemer
wordt geattendeerd:
a. Loopsporen op het oppervlak van het pantser en de binnenzijde van geleiders van het rolluik, rolhek
of schaarhek. Deze kunnen ontstaan door mechanische belasting tijdens het gebruik.
b. Het ontstaan van geluid door het gebruik van het rolluik, rolhek of schaarhek. Omgevingsinvloeden,
zoals oneffenheden en vervuiling in de scharnieren van het rolluik, rolhek of schaarhek, kunnen het
geluid verergeren en bijvoorbeeld piepen, kraken of een klappend geluid veroorzaken.
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