GARANTIEVERKLARING
BLOMMERS BOUWSYSTEMEN B.V. – BLOMMERS PREMIUM HOUTBOUW
Definities:
Blommers:
			
			
			

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Blommers Bouwsystemen B.V., statutair gevestigd te gemeente Veldhoven en
kantoorhoudende te (5503 LE) Veldhoven aan het adres De Run nr. 2181;
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 17063827;

Wederpartij:

de partij die een Overeenkomst sluit met Blommers of aan wie Blommers een
offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst:

iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Blommers en de
Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle
handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Wanneer gelden deze voorwaarden?
1. Deze garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op de door Blommers geleverde en
gemonteerde producten.
2. Om een beroep te kunnen doen op deze garantievoorwaarden, moet zijn voldaan aan de
volgende cumulatieve voorwaarden:
A. Door Blommers is op de Overeenkomst of de factuur expliciet schriftelijk melding gemaakt
van de toepasselijkheid van deze garantievoorwaarden; en
B. De Wederpartij overlegt bij melding van de schade de originele Overeenkomst of factuur (of
een duidelijke kopie daarvan) met daarop de vermelding van de garantieperiode; en
C. De schade waarvoor de Wederpartij een beroep doet op deze garantievoorwaarden wordt
niet vergoed door garanties of verzekeringen van derden; en
D. De schade waarvoor de Wederpartij een beroep doet op deze garantievoorwaarden wordt
door de Wederpartij binnen 48 uur na constatering aan Blommers schriftelijk gemeld; en
E. De Wederpartij heeft de aanneemsom, inclusief eventueel berekend meerwerk, volledig aan
		 Blommers voldaan.
3. De garantietermijn vangt aan op het moment dat Blommers het werk bij de Wederpartij gereed
meldt of als het werk opgeleverd is.
4. De duur van de garantietermijn wordt niet gewijzigd als gevolg van verrichte aanvullende
werkzaamheden of reparatiewerkzaamheden door Blommers.
5. De opdracht van Blommers betreft nooit het toetsen of de instructies van de Wederpartij
voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke)
test tussen Partijen is overeengekomen. Als de instructies van de Wederpartij dus aanleiding
hebben gegeven tot de schade of gebreken, dan kan er geen beroep worden gedaan op deze
garantievoorwaarden.
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Omvang garantie
Blommers biedt de volgende garanties op door haar geleverde en gemonteerde producten die door
de Wederpartij voor eigen gebruik worden gebruikt
Omschrijving:

Garantie op:

Garantieperiode:

Buitenkozijnen

De buitenkozijnen voor wat betreft materiaal, constructie, profielen,

5 jaar

en dichtingen, dat deze hun werking en hoedanigheid zullen
behouden mits kozijnen verwerkt zijn volgens komo-richtlijnen.
Buitenkozijnen

Het hang- en sluitwerk voor wat betreft materiaal, constructie, en

1 jaar

bediening, dat deze hun werking en hoedanigheid zullen houden.
Uitgesloten van de garantie zijn de bevestigingsmiddelen en de
eventueel in het werk aangebrachte afwerkingen van de elementen.
(Hoofddraag)constructie

Voor ernstig constructieve gebreken aan de fundering, het casco

10 jaar

of de hoofddraagconstructie (instorting of dreigende instorting en
onbewoonbaarheid).
Beglazing

Uitgesloten, tenzij er sprake is van een technisch onjuiste constructie.

Kitwerk

Kitwerk op ramen en deuren.

1 jaar

Dakbedekking

Dakbedekking inclusief dakgoten en dakpannen.

10 jaar

Kromtrekken deuren en

Het kromtrekken van meer dan 5 mm van beweegbare delen in

1 jaar

ramen

binnen- en buitenkozijnen en deuren.

Kromtrekken deuren en

Kromtrekken van deuren en ramen met hinderlijke gevolgen. Onder

ramen

hinderlijke gevolgen wordt inbegrepen het niet kierdicht afsluiten van

6 jaar

de bewegende delen dan wel het niet gangbaar zijn van bewegende
delen dan wel hang- en sluitwerk.
Schilderwerk

Schilderwerk na voltooiing van schilderwerk.

1 jaar, mits de oorzaak
bouwkundig 6 jaar.

Gevelelementen en

Vlekken, verkleuring, roestvorming, toeslagstoffen, bijverschijnselen,

gevelbekleding

craquelé/afschilferen.

10 jaar

Niet onder de garantie vallen gebreken of schade aan het product die zijn ontstaan door:
A. Onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik van het product en/of bouwwerk;
B. Oneigenlijke behandeling van de door Blommers gebruikte materialen;
C. Het feit dat de Wederpartij het product niet normaal als ‘goede huisvader’ gebruikt;
D. Wijzigingen in de constructie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blommers;
E. Transport dat buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant is gebeurd;
F. Normale slijtage;
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G. Bewerking of een reparatie door een ander dan de fabrikant;
H. Gebruik-, montage, afwerking en onderhoud van het product anders dan overeenkomstig de
bij het product behorende aanwijzingen vanwege de fabrikant of anderszins gebruikelijk;
I. Gebruik anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het product geleverd is;
J. Niet naleven van enig overheidsvoorschrift;
K. Tekortkoming van het product, die te wijten zijn aan voorgeschreven detaillering door of
vanwege de Wederpartij;
L. Als het gebrek of de schade het gevolg is van de werking van de onderliggende constructie
en/of het verlies van samenhang van de ondergrond en/of wijziging of wijziging van de
		 klimaatklasse van het gebouw;
M. De situatie dat de Wederpartij of een derde bewust of opzettelijk schade heeft toegebracht;
Schade die is ontstaan als gevolg van een lekkage of indirecte schade is eveneens van deze garantie
uitgesloten.
Garantie
1. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen de garantieperiode, zal
Blommers de kosten voor herstel of vervanging dragen. Het is ter uitsluitende beoordeling van
Blommers of er wordt gekozen voor herstel of vervanging.
2. Deze garantie biedt enkel recht op herstel of vervanging en biedt geen recht op een
schadeloosstelling.
3. Deze garantie is niet overdraagbaar.
4. Blommers brengt de voorrijkosten en onderzoekskosten bij de Wederpartij in rekening als blijkt
dat er geen dekking is onder deze garantievoorwaarden.
Melding
De Wederpartij is verplicht de gebreken binnen 48 uur na het constateren daarvan schriftelijk te
melden aan Blommers. De schriftelijke melding dient in ieder geval te omvatten:
- Naam, adres en woonplaats van de Wederpartij;
- Plaats en adres van het gebouw waarop de melding betrekking heeft;
- Een omschrijving van de klacht;
- Het origineel of een duidelijke kopie van de Overeenkomst of factuur waarop de garantie
		 staat vermeld.
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