
 

 

 

 

 

Garantiebepalingen  

 
Artikel 1 

Onder schade wordt verstaan fysieke aantasting (blijvende verandering van vorm en/of structuur) van de 

buitengevelsystemen ten gevolge van een fout in het materiaal, de applicatie en/of de opbouw van het 

systeem. 

 

Artikel 2 

Buiten de garantie vallen: 

a. Schades door oneigenlijk gebruik en/of belasting van het gevelsysteem waaronder mechanische 

schades; 

b. Schades ontstaan doordat herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden niet of niet juist zijn uitgevoerd 

tenzij dit herstel werkzaamheden betreffen uit hoofde aan een gedekte schade; 

c. Schades die ontstaan zijn doordat het systeem is afgewerkt of onderhouden met een afwerklaag die 

niet tot betreffende systeem behoord of die, wanneer daarvan is afgeweken, niet schriftelijk is 

goedgekeurd door de systeemhouder. Uitsluitend producten van de oorspronkelijke leverancier of 

goedgekeurd door de oorspronkelijke leverancier mogen worden toegepast; 

d. Schades aan zaken die niet expliciet tot het gevelsysteem behoren; 

e. Uiterlijke gebreken aan het gevelsysteem zoals: vervuiling, verkleuring, hoe dan ook veroorzaakt, 

structuurverschillen en onvlakheid; 

f. Schades door milieuaantasting, molest, atoomkernreacties, aardbeving, overstroming en andere 

natuurrampen; 

g. Schades als gevolg van bouwkundige tekortkomingen/beperkingen zoals een onvoldoende 

afgedichte aansluiting van het gevelsysteem met een ander bouwdeel waardoor hemelwater in of 

achter het systeem kan dringen; 

h. Schades die ontstaan als gevolg van vervorming van, dan wel gebreken in de ondergrond waarop het 

systeem is gemonteerd; 

i. Kleine gebreken waardoor de functionaliteit van het systeem niet wordt aangetast: hieronder onder 

meer te verstaan kleine scheuren met een scheurwijdte kleiner dan 0,2mm; 

j. Alle gevolgschade, zoals bouwkundige gebreken en onvolkomenheden; 

k. Beperkingen of uitsluitingen van garanties waarvan op enigerlei wijze schriftelijk melding is gedaan.  

 

 

Artikel 3 

De belanghebbende is verplicht:  

1. Schade of uitbreiding van schade direct per aangetekend schrijven te melden om de schade te 

beperken of te voorkomen. 

2. In geval van schade de garantieverstrekker en/of haar belangenbehartigers in de gelegenheid te 

stellen al of niet ter plaatse een onderzoek in te (laten) stellen en/of materiaal onderzoek te (laten) 

verrichten.  

 

 

Artikel 4 

Ingeval zich geschillen voordoen naar aanleiding van deze garantie en/of de afwikkeling van schade 

worden deze beslecht door de Raad van de Arbitrage voor de Bouw.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 altijd 

gerechtigd om derden onderzoek te laten doen alvorens herstel uit te voeren. 

 

Gebreken dienen schriftelijk aan de garant te worden gemeld. Indien een gebrek niet binnen 15 dagen na 

datum van ontdekking gemeld is, vervallen alle garantie-aanspraken inzake dit gebrek. 

 

De herstelkosten mogen niet de hoogte van het oorspronkelijke bedrag overtreffen. 

Tevens is van garantie uitgesloten, schade ontstaan door; invloeden/ omstandigheden van buitenaf 

(zoals o.a. door vochtverzamelingen en/of lekkages, door verborgen gebreken van de ondergrond, 

reparaties, zet- en krimpscheuren, schade door derden, onjuist onderhoud of herstel, weersinvloeden, 

e.d.) en daaraan gelijk te stellen calamiteiten. 

 

Indien garant vooraf aantoont dat er sprake is van een gebrek waarvoor hij niet aansprakelijk is, hoeft hij 

geen herstel uit te voeren. 

 

Indien er gebreken ontstaan, zijn de kosten van een eventuele steiger voor de opdrachtgever. 

 

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

uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Deze garantie komt te vervallen, als zonder kennisgeving en zonder onze toestemming werkzaamheden 

door derden aan bovengenoemde werkzaamheden zijn verricht. 

 

Na verloop van de garantietermijn, zoals vermeld op de voorzijde van deze garantieverklaring, vervalt alle 

aansprakelijkheid van de garant. Tussentijds herstel leidt niet tot verlenging van de garantietermijn. 

 

Deze garantie kan niet worden ingeroepen als geen of geen volledige betaling van de, op dit werk 

betrekking hebbende, facturen heeft plaatsgevonden. 

 

Rangregeling: bij strijdigheid tussen deze garantievoorwaarden en andere (algemene en/of garantie-) 

voorwaarden, hebben deze garantievoorwaarden voorrang en blijven daarmee strijdige bepalingen uit 

andere (algemene en/of garantie-) voorwaarden dus buiten toepassing.  

 
 


