Garantiebepalingen
1. De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer
staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is
overeengekomen.
2. Openbaart zich binnen 6 maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan
wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de
ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst
wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde
perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
3. In afwijking van de in lid 2 genoemde periode van zes maanden en behoudens eventuele andersluidende
afspraken tussen partijen gelden voor de onderstaande producten tenminste de volgende (garantie)perioden:
»
2 jaar op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken
»
1 jaar op binnenzonweringen
»
2 jaar op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a en b genoemde producten (met
uitzondering van elektronische besturing- en bedieningscomponenten)
4. De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:
»
gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden
kunnen worden, bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;
»
gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
»
gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht
heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
»
het gebrek geen gevolg is van het werk;
»
gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
»
gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
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