GARANTIEBEPALING DAGLICHTPRODUCTEN
ARTIKEL1
Deze garantieverklaring is conform de algemene garantievoorwaarden zoals vastgesteld door de NRK
Daklicht.
JET BIK Producten B.V. garandeert de deugdelijkheid en functionaliteit met inachtname van
de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen van de door haar gefabriceerde acrylaat
en polycarbonaat lichtkoepels, opstanden, ventilatieramen, daglichtbuis en de glasproducten
Lichtkoepel Glas, Glasraam, GlassLight, FixedGlass en Moduglas. Onder deugdelijkheid wordt
verstaan weersbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid.
ARTIKEL 2
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gebreken, die het gevolg zijn van:
Het niet inachtnemen van de plaatsings- of onderhoudsvoorschriften;
Het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten
anders dan in onze opdracht, of met onze schriftelijke goedkeuring;
Schade als gevolg van externe omstandigheden;
Glasbreuk die ontstaan is na aflevering.
Schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, explosie, molest, chemische
inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden waaronder
storm (een door het KNMI gemeten windsnelheid groter dan 20m/sec.) en oneigenlijk gebruik;
Normale slijtage;
Schades ontstaan tijdens de montage (indien van toepassing) en de verdere afbouw van het
project;
Schades als gevolg van te hoge temperaturen bij het basismateriaal, agressieve dampen,
vloeistoffen en stoffen welke direct en/of indirect met het product in aanraking komen;
Lichtkoepels en glasproducten die niet op geëigende opstanden en/of dakbedekking zijn geplaatst;
Vermindering van de lichtdoorlaat voor zover deze binnen de specificaties blijft van de
oorspronkelijke leverancier van het kunststof plaatmateriaal;
Verkleuringen of veranderingen die geen invloed hebben op de werking van het product.
Schade die het gevolg is van vormverandering in de bouwkundige onder- of draagconstructie.
ARTIKEL 3
Indien door de opdrachtgever op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of
aan wordt gemeld, niet (volledig) is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst waarop deze garantieverklaring betrekking heeft, zal de opdrachtgever geen beroep
kunnen doen op deze garantieverklaring. Het (beweerdelijk) niet nakomen door de garantiegever van
haar garantieverplichtingen ontheft de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, uit
de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten.
ARTIKEL 4
De garantie, zoals bedoeld in artikel 1 geldt voor de duur van 10 jaar, ingaande per factuurdatum JET
BIK Producten B.V. Deze garantie verplicht JET BIK Producten B.V. uitsluitend tot het gratis ter
beschikking stellen van de betreffende gegarandeerde producten. Gevolgkosten zoals die van de- en
hermontage vallen buiten de garantie. Wanneer op grond van de onderhavige garantieverklaring
levering van nieuwe producten plaats vindt, leidt deze levering in geen geval tot verlenging van de
oorspronkelijke garantietermijn. Deze garantie is niet van toepassing op de behandeling van metalen
delen (zoals anodiseren, lakken of poedercoaten), hiervoor geldt een duur van 5 jaar; en niet op de
bediening van beweegbare delen, hiervoor geldt een duur van 1 jaar; en anderszins in de
orderbevestiging vastgelegde uitsluitingen. De garantie op glas beperkt zich tot garantie tegen
vermindering van doorzicht dan wel dat een onafwisbare grauwe waas zal optreden door condensatie,
aanslag op of aantasting van de glasbladen in de spouw als gevolg van een gebrek aan
de randafdichting.
ARTIKEL 5
De opdrachtgever is verplicht de geconstateerde gebreken binnen 14 dagen nadat deze gebreken zijn
geconstateerd, dan wel in redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden, per fax of e-mail te
melden. Bij verzuim van deze tijdige melding vervalt iedere garantieverplichting.
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ARTIKEL 6
De voldoening door JET BIK Producten B.V. aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele
schadevergoeding. Elke andere vordering van schade, hoe ook genaamd, zowel aan personen als
goederen is uitgesloten.
ARTIKEL 7
Deze garantieverklaring laat onverlet al hetgeen is bepaald in de algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van JET BIK Producten B.V. welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Brabant onder vermelding van nummer 16045277. Bij strijd tussen de bepalingen van
genoemde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en de inhoud van deze garantieverklaring,
prevaleert de laatstgenoemde.
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