GARANTIEVERKLARING LICHTSTRATEN NRK DAKLICHT
Xxx, hierna te noemen xxx, gevestigd te
IN AANMERKING NEMENDE:
dat xxx heeft uitgevoerd respectievelijk zal uitvoeren het leveren en aanbrengen van........stuks
lichtstraten voor het werk ................................. te ....................................
verklaart conform de algemene garantievoorwaarden vastgesteld door de branchevereniging:
NRK Daklicht
ARTIKEL 1
Xxx garandeert de deugdelijkheid en, met inachtname van de specifieke eigenschappen van de
toegepaste materialen, de functionaliteit van de door haar geleverde en gemonteerde
lichtstraten.
Onder deugdelijkheid wordt verstaan weerbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid onder
normale omstandigheden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.
Krachtens deze garantie zullen alle voorkomende gebreken, die te wijten zijn aan materiaal- en
constructiefouten dan wel aan foutieve montage op kosten van xxx zo spoedig mogelijk worden
hersteld.
Deze garantie strekt nimmer verder dan de garantie die xxx op haar beurt van haar leveranciers
heeft verkregen. De van die leveranciers verkregen garantieverklaring(en) word(t)(en) op verzoek
ter beschikking gesteld.
Voor dit werk heeft xxx garanties verkregen van de volgende leveranciers:
- betreffende beglazingsmateriaal;
- betreffende lakwerk;
- betreffende opengaande/beweegbare delen.
Xxx geeft geen enkele garantie betreffende de functionele geschiktheid van de geleverde en
gemonteerde materialen en constructie voor de onderhavige toepassing.
Xxx heeft altijd het recht om in plaats van herstel van de gebreken aan de opdrachtgever een
schadevergoeding te betalen welke maximaal de hoogte van de aanneemsom van het
betreffende (gebrekkige) werkonderdeel kan bedragen.
ARTIKEL 2
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard en derhalve wordt door xxx geen garantie gegeven voor:
a. gebreken/schade, die zijn/is veroorzaakt door onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling of
het nalaten van voorgeschreven periodiek onderhoud door of namens de opdrachtgever.
b. gebreken/schade, die het gevolg zijn/is van werkzaamheden, die niet door of vanwege xxx
aan de lichtstraten zijn uitgevoerd dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden
gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen.
c. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen,
cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, etc.
d. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van overmacht, brand, vallende
voorwerpen, baldadigheden, molest en extreme weersomstandigheden waaronder storm.
Onder extreme storm in de zin van dit artikel wordt verstaan een door het KNMI gemeten
windsnelheid van meer dan 20 meter per sec.
e. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift
van de opdrachtgever door xxx zijn toegepast terwijl xxx het gebruik van deze materialen
heeft ontraden.
f. gebreken/schade die het gevolg zijn/is van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of
draagconstructies.

ARTIKEL 3
Indien door de opdrachtgever op het moment waarop bet gebrek of de beschadiging ontstaat
en/of wordt aangemeld, niet of niet volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen
partijen gesloten overeenkomsten waarop deze garantieverklaring betrekking heeft zal de
opdrachtgever op onderhavige door xxx afgegeven garantie geen beroep kunnen doen.
Het (beweerdelijk) door xxx niet nakomen van haar garantieverplichtingen of welke ander
verplichtingen dan ook geeft de opdrachtgever niet bet recht zijn verplichtingen uit hoofde van
de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten niet na te komen en/of op te
schorten.
ARTIKEL 4
De garantie, als bedoeld in artikel 1 geldt voor de duur van 10 (tien) volle jaren. Deze periode
vangt aan op de datum van oplevering. Gedurende de eerste 5 (vijf) jaren na de datum van
oplevering komt 100% van de kosten van herstel voor rekening van xxx terwijl voor de jaren
daarna de volgende regeling geldt:
jaar 6
: 75% voor rekening van xxx en 25% voor rekening van de opdrachtgever;
jaar 7
: 60% voor rekening van xxx en 40% voor rekening van de opdrachtgever;
jaar 8
: 45% voor rekening van xxx en 55% voor rekening van de opdrachtgever;
jaar 9
: 30% voor rekening van xxx en 70% voor rekening van de opdrachtgever;
jaar 10
: 15% voor rekening van xxx en 85% voor rekening van de opdrachtgever.
Gebreken of schade welke na afloop van de termijn van 10 jaren worden/wordt aangemeld door
de opdrachtgever vallen buiten de garantie ongeacht het tijdstip waarop die gebreken
respectievelijk die schade zijn/is ontstaan.
De oplevering vindt plaats op het moment van overdracht of indien deze overdracht niet
plaatsvindt op datum van de laatste factuur.
De opdrachtgever is verplicht xxx van geconstateerde gebreken, bij aangetekend schrijven, op de
hoogte te stellen binnen veertien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd danwel in
redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden. Wanneer de opdrachtgever nalaat de
geconstateerde gebreken tijdig te melden vervalt iedere garantieverplichting van xxx met
betrekking tot dat gebrek; xxx is in dat geval dus niet verplicht het onderhavige gebrek kosteloos
te herstellen.
Wanneer op grond van de onderhavige garantieverklaring herstel van gebreken plaatsvindt leidt
dat herstel in geen gevat tot verlenging van de overeengekomen garantietermijn.
ARTIKEL 5
De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen die voor het opheffen van de
gebreken is vereist zoals het ter plaatse om niet ter beschikking stellen van energie, hijs-, hef- en
transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallatie, etc.
ARTIKEL 6
De aansprakelijkheid van xxx ten opzichte van de opdrachtgever gaat nimmer verder dan is
bepaald in deze garantieverklaring. Iedere andere vordering van de opdrachtgever op xxx tot
vergoeding van directe of indirecte schade, zowel betreffende personen als goederen, is derhalve
uitgesloten.

