Garantieverklaring - Voorbeeld
Eindklant

Uw referentie | Projectnr. Tempodeur
Datum aanvang garantie
Montage door Tempodeur B.V.
Omschrijving

ja / nee

Garantiebepalingen
1.

Tempodeur B.V. garandeert een goede functionele en deugdelijke werking van genoemde
deuren. De garantie omvat alle aanspraken op grond van fabricage en / of materiaalfouten
die het functioneren van de deur nadelig beïnvloeden.

2.

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 Tempodeur B.V. komen.

3.

De duur van de garantie bedraagt 12 maanden na ingangsdatum.
Indien de deuren niet door Tempodeur B.V. gemonteerd zijn, geldt de factuurdatum als
ingangsdatum van de garantie.

4.

De eindgebruiker verplicht zich om eventuele aanspraken op garantie uiterlijk binnen 2
weken na constatering schriftelijk te melden, voorzien van een duidelijke uitleg. Tempodeur
B.V. dient in de gelegenheid te worden gesteld de situatie c.q. schade in oorspronkelijke
staat ter plaatse te inspecteren.

5.

Deze garantie geldt onder voorbehoud van een jaarlijks door Tempodeur B.V. uit te voeren
onderhoudsbeurt. Dit onderhoud is niet in de garantie inbegrepen.
Het onderhoudsvoorstel is samen met deze garantieverklaring aan u verzonden.

6.

Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

7.

Aanspraak op garantie kan pas worden gemaakt indien de opdrachtgever al zijn
verplichtingen jegens Tempodeur B.V. heeft voldaan.
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Van garantie zijn uitgesloten:
1.

Tempodeur B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige andere door opdrachtgever
en /of eindgebruiker geleden schade.

2.

Gebreken ontstaan door normale slijtage, schades etc., welke niet veroorzaakt zijn door een
constructiefout.

3.

Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik.

4.

Gebreken ontstaan door verkeerd uitgevoerde montage c.q. reparaties, waarbij de
uitvoering niet door Tempodeur B.V. gedaan is.

5.

Gebreken ontstaan door het niet of niet tijdig uitvoeren van onderhoud.

6.

Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.

7.

Schades ontstaan door van buitenaf komende oorzaken, zoals bouwkundige gebreken,
lekkages, storm etc.

8.

Alle vormen van breuk van enkel- en isolatieglas.

9.

Afdichtingrubbers.
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