Garantiecertificaat
Door SmartPrefab B.V. (‘SmartPrefab’) wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, gegarandeerd dat
gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de levering door SmartPrefab, de geleverde zaak vrij zal zijn van gebreken die
kennelijk te wijten zijn aan een slechte hoedanigheid van de geleverde zaak, de gebruikte materialen of aan een
gebrekkige uitvoering van de door SmartPrefab verrichte werkzaamheden (‘de Garantie’).
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De Garantie geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van
normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of behandeling,
misbruik, gebruik in strijd met de door SmartPrefab gegeven
voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van
onderhoudsvoorschriften
en
normale
onderhoudszorg,
mechanische beschadiging, niet door SmartPrefab aangebrachte
veranderingen of toevoegingen, gewijzigde omstandigheden in de
omgeving en/of gebruik, en/of werking van de onderliggende
constructie.
Gebreken dienen binnen 14 dagen nadat deze zijn geconstateerd
dan wel redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden
schriftelijk te zijn gemeld aan SmartPrefab, op straffe van verval
van zijn aanspraak op de Garantie.
Herstel van gebreken die vallen onder de Garantie, heeft geen
verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg.
De Garantie geldt niet indien anderen dan SmartPrefab
werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaak en
evenmin indien niet aan de betalingsverplichtingen met
betrekking tot de geleverde zaak is voldaan.
Indien de geleverde zaak niet aan de overeenkomst mocht
voldoen en aanspraak gemaakt kan worden op de Garantie, heeft
SmartPrefab het recht te zijner keuze, hetzij zorg te dragen voor
aanvulling, herstel of vervanging van de geleverde zaak, dan wel
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de waarde van de gebrekkig geleverde zaak te vergoeden
overeenkomstig de terzake overeengekomen verkoopprijs.
Vergoeding van kosten van de- en hermontage is niet onder de
Garantie begrepen.
Indien SmartPrefab kiest voor vervanging of waardevergoeding
als hiervoor bedoeld, heeft SmartPrefab het recht de teruggave
van de gebrekkig geleverde zaak te vorderen voor zover
zodanige teruggave (nog) mogelijk is.
SmartPrefab dient te allen tijde in de gelegenheid te worden
gesteld de gegrondheid van het beroep op de Garantie te
verifiëren, indien SmartPrefab dit wenst door een door
SmartPrefab aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder
recht op de Garantie vervalt.
Bij de Garantie dient rekening te worden gehouden met een
afnemende uitkering ten gevolge van het afnemend nut van de
geleverde zaak, de gebruikte materialen en/of de gebruikte
onderdelen. De uitkering op grond van de Garantie
daalt in dit verband vanaf één jaar na ingang van de
garantieperiode jaarlijks met 10% van de koopsom. Bij
gewenst herstel of vervanging onder de Garantie dient de
garantiegerechtigde de uitkering van de garantieverplichting aan
te vullen tot 100% van de koopsom.

Dit garantiecertificaat is verstrekt aan:
Naam

:

Adres

:
Ondertekeningsdatum:

Plaats

:

Projectnaam

:

Ingangsdatum garantietermijn

:

_______________________
SmartPrefab B.V.

