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Aanvullende leveringsvoorwaarden voor VELUX modulaire
lichtstraten voor residentiële toepassingen
Toepassing
Deze aanvullende leveringsvoorwaarden gelden voor
VELUX modulaire lichtstraten met of zonder accessoires
zoals genoemd in de VELUX orderbevestiging (“VMS”).
Deze aanvullende leveringsvoorwaarden gelden naast de
algemene leveringsvoorwaarden van VELUX Nederland B.V.
In geval van tegenstrijdigheden hebben deze aanvullende
leveringsvoorwaarden voorrang.
Alle monsters, tekeningen, omschrijvingen, advertentie- of
marketingmaterialen die door VELUX zijn geproduceerd
en alle omschrijvingen of illustraties in VELUX catalogi of
VELUX brochures, zijn uitsluitend gemaakt met als doel
om een idee te geven van het product en andere zaken die
daarin worden beschreven. Ze vormen geen onderdeel van
de overeenkomst en er kan geen enkel recht aan worden
ontleend.
Levering
Uw VMS-producten worden afgeleverd op het adres dat in
de orderbevestiging staat. Aflevering op een bouwlocatie
zal slechts plaatsvinden indien de bouwlocatie direct bereikbaar is vanaf een weg met voldoende draagvermogen.
Het lossen zal geschieden vanaf de rand van het voertuig,
vrachtwagen of aanhangwagen zoals vastgesteld door de
chauffeur. De Koper is verantwoordelijk voor geschikte toegang tot de bouwlocatie en de mogelijkheid om te lossen.
Een ontvangstbewijs dat VELUX ontvangt, getekend door
of namens de Koper of door een vervoerder of vertegen-

woordiger van de Koper die de geleverde VMS-producten
aanneemt of accepteert, vormt sluitend bewijs van de
levering door VELUX aan de Koper van de VMS-producten
of van onderdelen daarvan, als aangegeven op het
ontvangstbewijs.
Elke levertijd of leverdatum die door VELUX in de overeenkomst wordt genoemd, is indicatief. VELUX is niet
aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect voortvloeiend uit vertraging van de aflevering. Overschrijding
van de levertijd geeft de Koper geen recht om de levering te
weigeren of de overeenkomst te ontbinden.
Garantie
VELUX verleent 10 jaar garantie op VELUX modulaire
lichtstraten en gootstukken en 3 jaar op motoren en elektrische producten en zonwering behorende bij de VELUX
modulaire lichtstraten. De voorwaarden voor deze garantie
zijn opgenomen in de VELUX garantievoorwaarden die te
vinden zijn op www.velux.nl.
Aansprakelijkheid
VELUX is niet aansprakelijk voor aannames van de
Koper met betrekking tot het mogelijke gebruik van de
VMS-producten of specifieke eigenschappen, kwaliteiten
of functionaliteiten, tenzij deze uitdrukkelijk zijn geïdentificeerd in deze leveringsvoorwaarden of door VELUX
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gegarandeerd.
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VELUX is niet aansprakelijk voor defecten of
schade veroorzaakt door:
(1) de Koper en/of (eind)gebruiker,
(2) onjuiste installatie,
(3) gebrek aan of onvoldoende onderhoud,
(4) transport,
(5) onjuiste opslag of behandeling na aflevering,
(6) het verwerken en/of afleveren door de klant,
(7) weersomstandigheden of door invloed van zonlicht en/
of vocht.
VELUX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
(1) cosmetische veranderingen, waaronder kleurverandering en/of verbleking,
(2) onvermijdelijke en/of verwachte vermindering van de
werking van de producten van VELUX, en/of
(3) wijzigingen in de materialen die op een natuurlijke wijze
ontstaan.
Berekeningen en/of schattingen en andere advieswerkzaamheden uitgevoerd door VELUX dienen slechts als
richtsnoer en kunnen gebruikelijke bouwkundige adviezen
niet vervangen. VELUX wijst iedere aansprakelijkheid voor
dergelijke adviezen af.
Aansprakelijkheid van VELUX is te allen tijde beperkt tot
kosteloze levering van een nieuw, gelijkwaardig VELUX product. VELUX is echter gerechtigd om defecten te herstellen
wanneer dit naar het oordeel van VELUX behoorlijk kan
worden gedaan. VELUX vergoedt niet de kosten van het
demonteren van het oude VELUX product of vergelijkbare
kosten.

VELUX is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
(in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van
de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
VELUX is een leverancier van bouwcomponenten en is
slechts verantwoordelijk voor haar eigen beschrijving
van de kenmerken van de producten. VELUX is niet
verantwoordelijk voor het ontwerp, de specificaties of
de constructie van de installatie van de producten, zoals
die mogelijk wordt voorbereid of uitgevoerd door derde
partijen of zoals die is opgenomen in aanbestedingsdocumentatie.
Neem contact op met VELUX voor informatie over de
kenmerken van de producten. De Koper is verantwoordelijk
voor de installatie van de VELUX producten en voor het
voldoen aan de van toepassing zijnde bouw-, brand- en
andere juridische voorschriften.
De modules, de subconstructie en de installatie moeten
specifiek zijn ontworpen, gespecificeerd en afgemeten
om te kunnen voldoen aan de specifieke vereisten van het
project en aan de van toepassing zijnde bouwkundige en
technische vereisten en werkwijzen in combinatie met vereisten en werkwijzen van derde partijen en/of leveranciers
aan het project.
Retourzendingen
VELUX modulaire lichtstraten worden per bestelling
op maat gemaakt en kunnen daarom niet worden
geretourneerd.
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