ALGEMENE GARANTIE VERKLARING LUIJTEN ELECTRO
Art .1.

Vanaf de oplevering garandeert de elektrotechnische aannemer gedurende zes maanden de goede werking van de
installatie(s), alsmede de deugdelijkheid van materialen en constructie

Art 2.

Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de elektrotechnische aannemer zich om alle de
bruikbaarheid benadelende gebreken te herstellen voor zover de opdrachtgever aannemelijk maakt dat deze moeten
worden toegeschreven aan de ondeugdelijkheid van materialen en constructie of aan een gebrekkige uitvoering.

Art 3.

Onder de garantie valt geen vergoeding voor het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de installatie(s).

Art 4.

De elektrotechnische aannemer zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende
omstandigheden.
4.1

Indien hij vooraf te kennen gegeven heeft zich niet te kunnen verenigen met een hem door de
opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze.

4.2

Indien door anderen dan de elektrotechnisch aannemer of diens personeel werkzaamheden aan de
installatie(s) zijn of worden verricht.

4.3

Indien gebreken van de installatie(s) het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde
van de opdrachtgever of diens personeel.

4.4

Indien de installatie(s) niet wordt (worden) gebruikt, in overeenstemming met de overeengekomen
bestemming en/of de voorschriften van het energieleverend bedrijf.

4.5

Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige contactuele verplichting.

4.6

Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen, die
door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Art.5.

Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel, tot
ontbinding van kosten en schade uit.

Art. 6.

Indien de elektrotechnisch aannemer ter voldoening van zijn garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de
vervangen onderdelen zijn eigendom.

Art.7.

Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name
genoemde fabrikanten of leveranciers zal de elektrotechnisch aannemer niet gehouden zijn tot een verdergaande
verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier dezer materialen of onderdelen
bereid is jegens hem, elektrotechnisch aannemer, te aanvaarden.

Art.8.

Reclames ter zake van gebreken van de geleverde installatie(s) moeten schriftelijk bij de elektrotechnisch aannemer
worden ingediend en wel onmiddellijk nadat deze gebreken aan het licht zijn getreden. Het in artikel 1 bepaalde blijft
daarbij van toepassing.

Art. 9.

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met de
elektrotechnisch aannemer gesloten overeenkomst voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn
en is de elektrotechnisch aannemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, deze
overeenkomst te ontbinden, zulks zonder dat hij verder tot enige garantie of schadevergoeding verplicht zal zijn en
onverminderd de hem verder toekomende rechten.
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