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Voorwaarden

De garant verklaart hiermee ten overstaan van de opdrachtgever, dat indien mocht blijken, dat zich binnen de 
genoemde termijn na  oplevering door garant, gebreken vertonen aan bovengenoemde werkzaamheden, die te 
wijten zijn aan onoordeelkundig uitgevoerd werk, zij voor herstel zorg draagt, zonder berekening van kosten. Dit 
zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden. De garant is aljd gerechgd om derden onderzoek te laten doen 
alvorens herstel uit te voeren.

GebGebreken dienen schrielijk aan de garant te worden gemeld. Indien een gebrek niet binnen 15 dagen na datum 
van ontdekking gemeld is, vervallen alle garaneaanspraken inzake dit gebrek.

De herstelkosten mogen niet de hoogte van het oorspronkelijke bedrag overtreffen. Tevens is van garane 
uitgesloten, schade  ontstaan door; beschadigingen oppervlak, ondeugelijke kitvoegen, 
invloeden/omstandigheden van buitenaf (zoals o.a. door vochtverzamelingen en/of lekkages, door verborgen 
gebreken van de ondergrond, reparaes, zet- en krimpscheuren, schade door derden, onjuist onderhoud of 
herstel, weersinvloeden, e.d.) en daaraan gelijk te stellen calamiteiten.

Indien Indien garant vooraf aantoont dat er sprake is van een gebrek waarvoor hij niet aansprakelijk is, hoe hij geen 
herstel uit te voeren.

Indien er gebreken ontstaan, zijn de kosten van het demonteren en weer laten monteren van badkamer garnituur 
en kranen voor de opdrachtgever. 

Garant is nimmer aansprakelijk voor bijkomende schade of gevolgschade; die aansprakelijkheid wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

De garant is niet aansprakelijk voor verkleuringen door reinigings-, haar- en ontsme ngsproducten of dergelijken. 

DDeze garane komt te vervallen, als zonder kennisgeving en zonder onze toestemming werkzaamheden door 
derden aan bovengenoemde werkzaamheden zijn verricht.

Na verloop van de garanetermijn, zoals vermeld op de voorzijde van deze Garaneverklaring, vervalt alle 
aansprakelijkheid van de garant. Tussenjds herstel leidt niet tot verlenging van de garanetermijn.

Deze garane kan niet worden ingeroepen als geen of geen volledige betaling van de op dit werk betrekking 
hebbende facturen hee plaatsgevonden.

RangRangregeling: bij strijdigheid tussen deze garanevoorwaarden en andere (algemene en/of garane-) 
voorwaarden, hebben deze garanevoorwaarden voorrang en blijven daarmee strijdige bepalingen uit andere 
(algemene en/of garane-)voorwaarden dus buiten toepassing.

Indien Malta Denso betonstuc is aangebracht op de vloer(en) dient het opstookprotocol te zijn voltooid om 
scheuren te voorkomen. Wanneer dit niet het geval is, zijn de eventuele herstel kosten voor de opdrachtgever. 

De garane vervalt wanneer men de garaneverklaring niet kan laten zien of bespreken. 


