
GARANTIE 
 

1. De garantieduur is 1 maand vanaf factuurdatum. De garantie is beperkt tot de 
omruiling van het artikel. De garantie omvat geen arbeidskosten of andere onkosten 
die uit de omruiling van het artikel voortvloeien. Genoemde garantie is niet van 
toepassing indien het artikel wordt ingezet voor race-doeleinden of onderhevig is 
geweest aan wangebruik, misbruik, ondeugdelijke en/of foutieve toepassingen, 
verwaarlozing (inclusief maar niet beperkt tot onjuist en/of gebrekkig onderhoud), 
ongevallen, foutieve installatie, wijzigingen (inclusief maar niet beperkt tot gebruik van 
ongeoorloofde onderdelen) of aanpassingen of reparatie uitgevoerd door 
ondeskundige personen. 

2. Alle door verkoper geleverde producten dienen direct na ontvangst door koper, zoals 
genoemd in Artikel 12 van deze voorwaarden, en dus voor installatie gecontroleerd te 
worden op gebreken en/of onvolkomenheden. 

3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de 
garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product 
wordt gegeven. 

 
 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
 

1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, welke het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen 
tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt 
het bedrag waartegen verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de 
branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren zijn. Daarbij gelden de 
volgende beperkingen: 

a. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor, zowel directe- als indirecte schade 
verbandhoudend met het gebruik van artikelen van verkoper; 

b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken; 
c. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet of niet 

tijdige levering van artikelen; 
d. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van 

adviezen door medewerkers van verkoper gegeven met betrekking tot 
kwaliteit, uitvoeringsnormen, afmetingen, toepassingen en anderszins 
gegeven adviezen; 

e. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder gederfde 
winst) van koper of derden. 

2. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens 
verkoper terzake het gebruik van door de verkoper geleverde artikelen, modellen, 
monsters etc. of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle 
kosten daaruit voortvloeiend. 

 


