Lichtkoepels Garantie Voorwaarden:
ARTIKEL 1
Deze garantieverklaring is conform de algemene garantievoorwaarden zoals vastgesteld door de branchevereniging
Benelux Federatie voor Lichtstraten- en Lichtkoepelfabrikanten (BFLL). Bouw-Handel.nl hierna te noemen
Leverancier, garandeert de deugdelijkheid en functionaliteit met inachtname van de specifieke eigenschappen van
de toegepaste materialen van de door haar geleverde acrylaat en polycarbonaat lichtkoepels, opstanden en
ventilatieramen. Onder deugdelijkheid wordt verstaan weersbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid.
ARTIKEL 2
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gebreken, die het gevolg zijn van:
- het niet in acht nemen van de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften,
- het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten anders dan in onze
opdracht, of met onze schriftelijke goedkeuring,
- schade als gevolg van externe omstandigheden,
- schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, explosie, molest, chemische inwerking als gevolg van
luchtverontreiniging,
- zeer extreme weersomstandigheden waaronder storm (een door het KNMI gemeten windsnelheid groter dan 20
m/sec.) en oneigenlijk gebruik,
- normale slijtage,
- schades ontstaan tijdens de montage (indien van toepassing) en de verdere afbouw van het project,
- schades als gevolg van te hoge temperaturen bij het basismateriaal, agressieve dampen, vloeistoffen en stoffen
welke direct en indirect met het product in aanraking komen,
- koepels die niet op geëigende opstanden en/of dakbedekking zijn geplaatst,
- vermindering van de lichtdoorlaat voor zover deze binnen de specificaties blijft van de oorspronkelijke leverancier
van het kunststof plaatmateriaal,
- schade die het gevolg is van vormverandering in de bouwkundige onder- of draagconstructie.
ARTIKEL 3
Indien door de opdrachtgever op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of aan wordt
gemeld, niet (volledig) is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze
garantieverklaring betrekking heeft, zal de opdrachtgever geen beroep kunnen doen op deze garantieverklaring. Het
(beweerdelijk) niet nakomen door de garantiegever van haar garantieverplichtingen ontheft de opdrachtgever niet
van de nakoming van zijn verplichtingen, uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten.
ARTIKEL 4
De garantie, zoals bedoeld in artikel 1 geldt voor de duur van 10 (tien) volle jaren, ingaande per factuurdatum. Deze
garantie verplicht Leverancier uitsluitend tot het gratis ter beschikking stellen van de betreffende gegarandeerde
producten. Gevolgkosten zoals die van de- en hermontage zijn van de garantie uitgesloten. Wanneer op grond van
de onderhavige garantieverklaring levering van nieuwe producten plaatsvindt, leidt deze levering in geen geval tot
verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. Deze garantie is niet van toepassing op de behandeling van
aluminium delen (zoals anodiseren, lakken of poeder-coaten, bediening van beweegbare delen) en anderszins in de
orderbevestiging vastgelegde uitsluitingen.
ARTIKEL 5
De opdrachtgever is verplicht de geconstateerde gebreken binnen 14 dagen nadat deze gebreken zijn geconstateerd,
dan wel in redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven te melden. Bij verzuim van
deze tijdige melding vervalt iedere garantieverplichting.
ARTIKEL 6
De voldoening door Leverancier aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke
andere vordering van schade, hoe ook genaamd, zowel aan personen als goederen is uitgesloten.
ARTIKEL 7
Alle geschillen met betrekking tot deze garantie of voortvloeiende uit of verband houdende met totstandkoming
en/of uitvoering van overeenkomsten zullen berecht worden door de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in

Nederland of door de gewone rechter in Amsterdam, dit naar keuze van Leverancier. Nederlands recht is van
toepassing, ook in geval opdrachtgever in het buitenland mocht zijn gevestigd of het werk in het buitenland is
uitgevoerd.
ARTIKEL 8
Deze garantieverklaring laat onverlet al hetgeen is bepaald in de algemene verkoopvoorwaarden als geplaatst op
onze webshop. Bij strijd tussen de bepalingen van de genoemde algemene verkoopvoorwaarden en de inhoud van
deze garantieverklaring, prevaleert de laatstgenoemde.

