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Compri Aluminium gevestigd te Medemblik, Aambeeld 20, verklaart hiermee, dat op de kwaliteit van de
door haar ten behoeve van bovengenoemd werk geleverde aluminium producten een tweedelige garantie
van toepassing is, te weten:
Op het materiaal en de fabricage.
• Op het materiaal en de fabricage wordt een garantie gegeven gedurende een periode van 5 (vijf) jaar,
ingaande de datum van eerste levering.
Op de oppervlaktebehandeling.
• De oppervlaktebehandeling is uitgevoerd conform de normen en eisen zoals vastgelegd volgens de
internationale Qualicoat en Qualanod kwaliteitseisen. Conform deze normen en kwaliteitseisen wordt
op de oppervlaktebehandeling een garantie gegeven gedurende een periode van 5 (vijf) jaar op de
juiste kleur- en glansgraad en op een duurzame hechting van de oppervlaktebehandeling, ingaande de
datum van eerste levering
Indien aantoonbaar is, dat een onjuiste kwaliteit van het aluminium en roest vast staal dan wel een foutieve
oppervlaktebehandeling is toegepast, zorgt Compri Aluminium voor her levering of herstel van dat gedeelte
der materialen dat buiten de redelijks halve te stellen eisen valt en met dien verstande dat het totaal van
de her levering c.q. herstel het oorspronkelijke totaalbedrag van de levering per te vervangen of herstellen
eenheidproduct niet te boven mag gaan.
Deze garantie heeft geen betrekking op gebreken die zijn ontstaan door:
•
Filiforme corrosie en normale slijtage.
•
Mechanische beschadigingen.
•
Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op
de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen
(onoordeelkundig gebruik)
•
Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden, welke niet door of vanwege de leverancier aan
het geleverde zijn uitgevoerd.
•
Beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende verandering in het milieu.
•
Beschadigingen, ontstaan door chemisch agressieve stoffen.
•
Het achterwege blijven van onderhoud en het regelmatig reinigen van de elementen en profielen.
•
Natuurrampen, oorlogsgeweld, brand en/of explosies en eventuele andere calamiteiten.
Geen garantie wordt gegeven op:
•
Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
•
Het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever.
•
Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
In alle gevallen waarin wij optreden als leverancier zijn op opdrachten aan ons en op met ons gesloten
overeenkomst de metaalunievoorwaarden van toepassing, op onze garantie is Artikel 14 uit deze
voorwaarden van toepassing.
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GARANTIEVERKLARING
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1.
		
		
		

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes
maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als
een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens
van toepassing.

14.2.
		
		
		
		
		

Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken
of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf
de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het
bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door
		 opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.4.
		
		
		

Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage- en montage;
c. reis- en verblijfkosten.

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te
		 herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
		 opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
		 normale slijtage;
		 onoordeelkundig gebruik;
		 niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
		 installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
		 gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door
			 opdrachtgever;
		 gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of
			 hulpmiddelen.
		
		
		
		

b. Geen garantie wordt gegeven op:
geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.8.

Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele
aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere
grondslag dan ook.

14.9.

Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
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