werkzaamheden aan de dakkapel betreffende
wijziging, vervanging en/of reparatie heeft verricht
en/of heeft laten verrichten.

Garantie
voorwaarden

Artikel 3: Verplichtingen bij schade
1. In geval van (dreigende) schade is de klant
verplicht:
a. alle maatregelen te nemen ter voorkoming of
vermindering van de schade;
b. garantiegever terstond, doch in elk geval binnen
3 dagen, de schade te melden;
c. garantiegever alle van belang zijnde gegevens te
verstrekken en medewerking te verlenen;
d. de aanwijzingen van garantiegever nauwkeurig
op te volgen en alles na te laten hetgeen tot meer
schade kan leiden.
2. Het recht op garantie vervalt, indien de klant een
verplichting uit deze garantievoorwaarden niet is
nagekomen.

Ruiter Dakkapellen
Lofta Dakkapellen
Vanaf 20180925

Artikel 1: Garantie
1. De garantie heeft een duur van 10 jaar, tenzij
anders vermeld in de offerte, overeenkomst, of
bevestiging. Te rekenen vanaf de dag van plaatsing
van de dakkapel.
2. Garantie op accessoires:
a. lamellen tussen glas vijf jaar (aflopend);
b. rolluik(en) en screen(s) drie jaar;
c. airco twee jaar;
d. raamdecoratie en insecten horren twee jaar;
e. overige elektrische accessoires twee jaar.
3. Garantie op plaatsing dakkapel en aanpassingen
dakconstructie komt voor verantwoording van
Ruiter Dakkapellen, indien plaatsing door haar is
verricht.
4. Op de garantie kan slechts een beroep worden
gedaan indien de nota van de dakkapel waarop de
garantie betrekking heeft geheel is voldaan.

Artikel 4: Onderhoud
1. De klant dient zorg te dragen voor het voldoende
periodiek onderhoud aan de dakkapel.
Artikel 5: Uitvoering garantieverplichtingen
1. De garantieverplichtingen dienen door de
garantiegever te worden uitgevoerd.
2. Garantiegever is evenwel gerechtigd ter
uitvoering van haar garantieverplichtingen derden
in te schakelen.
Artikel 6: Overdracht
1. Het is partijen zonder schriftelijke kennisgeving
aan de wederpartij niet toegestaan de rechten uit
de garantie bepalingen aan een derde over te
dragen.

Artikel 2: Omvang van de garantie
1. In afwijking van en ter aanvulling op haar
Algemene Voorwaarden stelt garantiegever zich
tegenover de klant – met inachtneming van de
onderhavige bepalingen c.q. voorwaarden –
aansprakelijk voor schade aan de dakkapel,
optredende tijdens de in artikel 1 vermelde
garantieperiode. De aansprakelijkheid van de
garantiegever is beperkt tot het kosteloos herstel
van fouten en/of gebreken aan de dakkapel of tot
vervanging van (een onderdeel van) de dakkapel,
zulks ter beoordeling van garantiegever.
2. Uitgesloten is:
a. vervolgschade, ongeacht de aard en de omvang
daarvan;
b. schade als gevolg van slecht onderhoud;
c. schade als gevolg van oorlog, onrusten,
natuurrampen, storm, overstromingen, abnormale
weersomstandigheden, (stuif-)sneeuw, onkundig of
onjuist gebruik van de dakkapel;
d. schade als gevolg van inbraak, poging tot inbraak,
vandalisme, diefstal, poging tot diefstal en beroving.
3. Het recht op garantie vervalt indien de klant
zonder schriftelijke toestemming van garantiegever

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de garantie waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en nadere overeenkomsten die
daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de garantie
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan
wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het
gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan
inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter te Alkmaar.
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