Garantieverklaring

bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats

Datum:
Ordernummer:

31-08-17
xxxxxx

Betreft:

Prefab houten daken t.b.v. omschrijving project

De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. verklaart als volgt::
Hiermee verstrekken wij u een garantie voor prefab houten dakelementen ten
behoeve van het hierboven genoemde project. Geproduceerd onder KOMO attestmet-productcertificaat 20568/13.
Wij garanderen de bovenstaande producten, voor het in de orderbevestiging
nummer xxxxxx d.d. DATUM bevestigde project, voor een periode van 10 jaar na
datum van levering, zijnde DATUM, van de gemonteerde c.q. geleverde
onderdelen volgens de onderstaande voorwaarden.
Toegeleverde producten en/of halffabrikaten, waarvoor een garantie door de
leverancier wordt afgegeven, worden gegarandeerd conform de daarbij behorende
meegezonden garanties en voorwaarden en de in deze garantieverklaring
aangegeven voorwaarden van De Groot Vroomshoop B.V..
Omvang van de garantie:
- De garantie omvat het vervangen en of herstellen van gebreken in het
geleverde product, waarvan door de opdrachtgever voldoende en overtuigend
is aangetoond, dat deze gebreken voor risico van De Groot Vroomshoop
komen.
- De garantie heeft betrekking op de kosten van herstel van de schade, zulks tot
en maximum van drie maal de oorspronkelijke prijs van het product of het
productonderdeel af fabriek. Het totale garantiebedrag is gemaximeerd tot het
op de orderbevestiging xxxxxx d.d. DATUM genoemde totale bedrag.
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Uitgesloten van garantie:
- Eventuele schades, mede ontstaan door enig van buitenaf komende oorzaken,
zoals bouwkundige gebreken, gebrekkig onderhoud, lekkages, verzakkingen
en beschadigingen in de bouw en gebruiksfase.
- Eventuele schades ten gevolge van ander gebruik dan waarvoor het product is
bestemd of anderszins oneigenlijk gebruik van onze producten.
- Eventuele schades ten gevolge van het niet volgen van de aanwijzingen in de
verwerkingsvoorschriften en/of het KOMO attest-met-productcertificaat.
- De garantie vervalt indien er door derden zonder de schriftelijke goedkeuring
van De Groot Vroomshoop bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd en
ook als er zonder kennisgeving aan, respectievelijk schriftelijke goedkeuring
van De Groot Vroomshoop wijzigingen in het ontwerp zijn aangebracht.
Overige bepalingen:
De Groot Vroomshoop is niet aansprakelijk voor enige andere schade dan de
direct te maken kosten voor herstel. Alle overige schade, waaronder onder meer
gevolgschade is te verstaan, is uitdrukkelijk van garantie uitgesloten.
Eventuele aanspraken op garantie worden eerst dan in behandeling genomen
indien door opdrachtgever aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.
Gebreken dienen binnen 14 dagen na vaststelling schriftelijk bij De Groot
Vroomshoop te worden gemeld.
Zowel aan De Groot Vroomshoop als aan de betrokken onderaannemers en
leveranciers moet de gelegenheid worden gegeven de schade, in oorspronkelijke
staat, ter plaatse te onderzoeken. Hierbij dient te worden aangemerkt, dat de
eigenaar/gebruiker van de door De Groot Vroomshoop geleverde producten
verplicht is onverwijld afdoende maatregelen te treffen om verergering van de
schade en/of gebreken te voorkomen.
Aan de garantie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hiervoor
omschreven.
Deze garantieverklaring prevaleert boven de door de afnemer ter ondertekening
aangeboden garantieverklaring.

De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V.

B. Thunnissen
Bedrijfsleider
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