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GARANTIEVERKLARING 

De ondergetekende    : Stalendeurennederland.nl 

Hierna te noemen    : ‘de garant” 

 

1. Garantieverlening 

De garant verklaart met betrekking tot de volgende onderdelen: 

a. Levering van stalen loopdeuren 

een garantie termijn van: 1 jaar 

2. Ingang garantietermijn 
Dat de garantieverklaring zal gelden vanaf moment van levering door Stalendeurennederland.nl, het 
gegarandeerde onderdeel, gedurende een periode conform hetgeen aangegeven onder 1. 
 

3. Bewijslast 
Dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, 
waarvan de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) aannemelijk maakt dat die met grote mate van 
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige 
uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever of dienst rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te 
herstellen. 
 

4. Van garantie uitgesloten 
Uitgesloten van de garantie zijn afwijkingen ten opzichte van de onder punt 2 genoemde 
eigenschappen, die het gevolg zijn van: 
a. Normale slijtage van het product; 
b. Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; 
c. Onjuist onderhoud door de opdrachtgever en/of door derden; 
d. Omstandigheden waar de garant geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen 

weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) 
et cetera; 

e. Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 
f. Gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen 
 
 

5. Formele vereisten 
Een beroep op de garantie kan worden gedaan door degene aan wie de garant de garantie heeft 
verstrekt. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het 
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of 
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die 
partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na 
ontdekking schriftelijk aan de garant te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de garant in staat is adequaat te reageren. De 
opdrachtgever dient de garant in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
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6. Uitsluiting aansprakelijkheid  
Geen aanspraak op de garantie bestaat ten aanzien van de onder punt 1 genoemde producten: 
a. Zolang nog niet aan alle (betalings)verplichtingen jegens de garant uit hoofde van de levering van 

het betreffende is voldaan; 
b. Indien, anders dan door of in uitdrukkelijke opdracht van de garant is overgegaan tot bewerking, 

verwijdering of herstel daarvan. 
c. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, tenzij uit de aard van de zaak of de overige 

omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 
d. Wanneer de factuur van aankoop niet overlegd kan worden 

 
7. Onterechte claim 

Bij een onterechte claim volgens de garantiebepalingen, kan de garant de gemaakte kosten bij de 

opdrachtgever in rekening brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


