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Service-overzicht bewoners klachten

Project: Joos Banckersweg complex 1120

Hoofdaannemer: Bouw- en Aannemersbedrijf Ooijevaar B'V'

Contactpersoon project: D. de Graaff .4

Complex Garantie of
serviceneriode

Servicebedrijf Telefoon nr.
kantooruren

Telefoon nr.
Buiten
kantooruren

Onderwerp
vanaf tot

Stucwerk l9-01 -2005 t9-07-2005 Ooiievaar BV 072-5118696 072-5 I 288 88

Fax

Dakbedekkine 0l 2-2004 0l- 2-2014 Ooiievaar BV

Hvdrofoberen metselw. il- 0-2004 I l- 0-2014 Ooiievaar BV

Betonreparatie 05- t-2004 05- r-2009 Ooiievaar BV

BuiÍ-endeuren 09- t-2004 09- 1-20I0 Oo evaar BV

RVS àànrechtbladen 25- 0-2004 25- 0-2009 Oo evaar BV

Keukens 25- 0-2004 25- 0-20t4 Oo evaar BV

Wand-en vloertegels 1l- 0-2004 ll 0-201 I Ooiievaar BV

Waterdichtheid tegels ll- 0-2004 I l- 0-20 I 0 Ooiievaar BV

PlaÍbnds 29- o-2004 29- 0-2007 Ooiievaar BV

Vloerbedekkins tLapph. l8- t-2004 r8- 1 -2009 Ooiievaar BV

Sanitair l0- 1-2004 l0- r -2005 Ooiievaar BV

Warm-en koudwater
Instal latie

r0-l l-2004 10-lt-2006 Ooijevaar BV

Gasleidineen r0-l l-2004 l0- r -2006 Ooiievaar BV

Hemelwate rafvoeren l0-l l-2004 l0- r -2006 Ooiievaar BV

Riolerine l0-l l-2004 t0- t-2006 Ooiievaar BV

Cv installatie 26-10-2006 26- 0-2006 Feenstra 072-s764660 072-5764670
Fax

Mechanischeventilatie 0r-12-2004 01- l2-2005 Ooiievaar BV
Elektrische i nstallatie 0t-12-2004 0r-r2-2005 Ooiievaar BV

(..:

Servicebedrijf

Mechanische ventilatie

Waterleidine/ kranen

Elektrische installatie

Liftinstallatie
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Bourv- en Aanneïnersbedrijf Ooijevaar B.V
l.a.ri. mevrouw Anne van Weering
V'oormeer 24-25
l8l3 SB Alkmaar

\msterdam, l9 januari 2005
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Betreft: Garantieverklaring voor het project Joos Banckersweg I tlm29
Contractnummer: P0 1 5 1 0.2003.D.098

Geac.hte mevrouw van Weering,

Wij hebben van u een verzoek ontvangen voor een garantieverklaring
voor het project Joos Banckersweg.

FÍier bi,l geef ik u eerl overzicht van de algemene voorwaarden.

i.Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever
bervijst datzrj binnen zes rnaanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of
overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie.
gebrekkige venverking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit
ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze
keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door
herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
2.Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend,
3.Indien de opdracht-eever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie
tritsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden.
4.Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen
gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen
onderdelen w'orden ons eigendom;
-5.Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nirnmer verder dan een bedrag van
ntaximaal de aanneenlsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en
verwerkle materialen;
6.Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk.Onze garantieverplichtingen vervallen
door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever.Nakoming
orzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever
volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke
kosten, zal hebben voldaan.

Indien Lr nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met R, Altun.

Ho-pen{ voldoende geïnformeerd te hebben.
';\

Hoogach\end,\. \
R Aii,ï"
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ondergetekende, WAND- & DAKPRODUKTEN bv, h.o.d.n. en verder

Wédeflex Duurzame Daksystemen, gevestigd te \-Hertogenbosch, verlclaart hierbij

dakbedekkersbedrijf: Aker Dak en Wand bv

Handelsweg l5

1693 AZ WERVERSHOOF

2025 m2 Wédéflex D4 en 420 m2 Wédéflex CRT mineral

terzake het werk Groot onderhoud 120 woningen, Joos Banckersweg I tlm29

Jan van Galenstraat r24 tlm I 32, Admiraal de Ruijterweg 163 t/m 165

te AMSTERDAM

groot Tweeduizend vierhonderd viifenveertig (2445) m'?

Biizondere voorwaarden: Hiermede vervalt garantiebewiis 2676'

vrij is van materiaalfouten en voldoet aan de kwaliteitsnormen, zoals die gelden ten tiide van de productie.

Wédéflex Duurrame Daksystemen garandeert het dal<bedekkingsmateriaal op waterdichtheid gedurende een

termijn van l0 jaar.

lngangsdatum garantietermijn: I december 2004

Tot meerdere zekerheid van de dalceigenaar heeft Wédeflex Duurzame Daksystemen ten behoeve van deze

garantie een verzekering afgesloren bij Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG onder polisnummer

67-82251-34. De volledige verzekeringsvoorwaarden zijn op de achterziide vermeld. Deze verzekering bliift

rêvens van kracht bij faillissement van Wédéflex Duurzame Daksystemen.Voorts zullen gevolgschaden die voort-

vloeien uir mareriaalfouten vergoed worden, alleen en uoorzouu. /die veràekefd zijn krachtens de via

Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG afgesloten ri;r<r,eidsu"\fr.ering met polisnummer

Aker Dak en Wand bv Voor gezien

Wédéflex
Handelsweg l5

Vzr,.,,
1693 AZ WERVERSHOOF

Wédéflex Duurzame Daksystemen, Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 8l I , 520 I AV 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 61 3 l0 40,Telefax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wedeílex.nl, lnternec wwwwedeflex.nl
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.IEKERINGSVOORWAARDÉN 6. L I De goten en de hemelwaleraívoeren vÀn het drl( wearvoor is medeverzekerd.

,ARANTIE (CSN-11GD-02) her gàranrebewijs is àíSegeven Eoed rchoon te houden: 10.2 De dagwaarde is de verzekeÍde som minus aíschriiving

6.1.'2 Her dakoppervlak op mechanische b€s(hadi8ingen. chêmische De àíschriiving bedraaS! 5% van de oorsPíonl(€lii,<

AqT|KEL L VERZEKERDE OBJECT vervuilingen. scheuíen door ve.zikldnS en indeíe biizondere venel(e.de som Per vol J;.4Í

nrareriàal. 6.1.1 Ongerechrighedenvlnherdil<reverwiideÍen.voorzover oPbasisvànartikel10.12

deze schide iàn de dal(bedekking l<unnen veroorzakeni l0 4 De maximale schadeverSoedinS is Seliik ààn de

ARTIKEL 2.VERZEKERDETER|IU|! 6.1.4 De door verzeke.iotnemer vooÍ de ainvnn8 van de del<l(ing schadeverioeding als vermeld ond€r arrikêl

tenoemde rijdsrip. niec oí nier onmiddelliik tot lchàdevergoêdin8 leiden. Senoemde kosten van de àrbitet

1..2 Schade die na de overeengekomen ve[ekeringsrermijn bii door tussenlcomsr van vea€kerintnemer (e melden aan I 0.6 Meerkosten die oncaan doordat bii een reParatie

verzekertar wordr gemeld, vik buiten de verzekering, verckerilr De fielding dienr binnen drie dagen ni veranderingen oÍ construclieverbecerinSen worden

6. L6 lodien verzekeÍingnemer binnen rien dàgen. nÀdàc hii de I 0.7 Wordr een beschaditd obiect alleen voorloPis SerePà.eerd

ARTIKEL L DEFINITIES schriftelijke aanmelding als oms.híevên in artil<el 6.1.5 heefr dàn ver8oedt veu êl(eraàí voor de voorloPige en de

L l VERZEKERINGNEMER ollwangen geen acrie heeít ondernomen, de schàdeclaim mer deíiniaieve íeparatie tezamen niec meer dàn dat bedreg dat

3.2 VERZEKERDE waàrnà veÊekeriar de schade in behandeling zrl nemen: ondiddelliik had Plaacgevonden.

ve'ekerde obiecr_ irn her ver:ekerde object. ook degene die niet oí niec dan ir verzekerarr uitsluitend ransprrkeliik voor de kosren

l.l LEKKAGE onmiddellijk to! schadeveígoeding leiden. mec bekwame die gemaakt zouden ziin voor onmiddelliik uit8evoerde

Een doorlaatbrarheid vrn de warerkerende roplààg,waardoor spoed schriÍtelijk aen venekeranr te melden: definitieve repaclie.

Íegen of smetrwarer vin buiren her gebouw onbedoeld nárr 6. LI Alle voorzorgsmarregelen ce nemen en voorzienin8en (e

, binnen doordringt. rreffen ten einde ichrde(n) te voorkomen.Verzekerde zàl ARTIKEL I LwlJZlGlNCÉN

( <- VERZEKERDE SOM sript dienen !e voldoen àan de werreliil(e bepalngen I l. I Verzekerde is verplicht verzekeraàr onmiddelliik in kennis

De verzekerde sonr rs teliil( ran her lanral m:, dàr nlngegeven dàaronlcrenli te saellen van nlle wiizisin8en die de levensduur vin het

,s op het girinriebewijs mirl he( op her garànriebewiis 6. I 9 Al da(têne re doen en toe te srain dàt l<àn bijdragen cot verzekerde object kunnen betnvloedeo

isrrngegeven.bedrrrgrdeverzekerdesom€4.50,-perml vcoÍcvloeiendegevolten; behoudrverzekeraarzich,niettegensuandêhetina.tikêl 15

giÍÀn(aebewiis bedrargt € 450.O00.-. volgen; re wijaigen en/oÍ de prenrie en de condrtres vrn de datum der

6. I I I Alle ceÍztrke Sewenste gegeven5 ce verstrekl(en en veEekerrf,r wiiziting af re he'?ieo.

ARTIKEL .1. O|IIVANG VAN DE DEKKING vrn hel verloop van de schade op de hoogte te houden eo

liil( zijn voor her ophefÍen van lekkage(s) in her venekerdê obiecr en re saureni nadàt deze de nodige herscelwerkzaamheden heeft laten

màreíiàal van de warerkerende coplaag. derden mochc hebben of deze, indien verzekeraar dir wensc. niec meer besenn van veaekerintnemer zullên de schadePenninten

ààn hàar over (e díagen als veEekêrrar de schade met rechLstreêks aan de venekerde woÍdên

ARTIKEL 5. UITSLUITINGEN verzekerde heeft verrekend oí zal verrekenen: uitgekeerd.

Voor her overige. mer behoud van her in irrikel 4 van deze voor- 6. L I I Volledigê mêdewerking re verlenen bij verhaalacties dooí

waarden bepialde,is in iedergevàl van deze verzekering uirgesloten: venekeràar en zonodiS toe (ê staan,da! deze verhaalacties ARTIKEL lS.KWlTlNG

exploicarie.tenzii veroorzÀàkr door Í€icen die volgens irrikel vecekerde: volgens arcikel 12.

4 cot vergoeding ranleiding geven: 6. |.14 VêrzekeÈar oÍ door harr aangewezen de5kundigen op elk

. Schade voorrvloeiende uir gewiizigde omsranditheden; redeliik rijdstip toegang loe G s6àn op het verzekerde oÍ te ARÍIKÊL I 4. RECHSTOVERGANG

| 'a- Schade ols gevolg van mechinische beschadiging(en): veEel<eren obiecr. De rechcen vàn de verzekerde uit hooíde va^ deze verzekerings'

5.{ Schade veroor:aakt door onvoldoendê onderhoud. Àlsmede overeenkomst gaan over op diens rechtsopvoigei mits deze

de kos(en vrn normiàl onderhoud; ARTIKEL 7. NIET-NAKOI'IENVANVERPLICHTINGEN íechcsopvolter àlle verplichtinSen voor(vloeiende uit de

5.5 Schad€ door onzorgvuldige. onoordeelkund ge oí nelarige Verzekeraar is niei loc schadewr8oedin8 gehouden, indien haaÍ vênekeringsvooruàar_den overneeml

behandeling vrn het verzel<erde object gedurende de belangen ziin geschaad doorda( de verzel(erde een Bestelde

exploiorie: verplichting niet is naSekomen. ARTIKEL I 5- U|ÍLOOP

5.6 Kosren en/oí uirgaven in verband mer verbeLerinten en/oí Uitdrukkeliik wordt overeengekomen. dat, ten aànzren ván uir8egeven

vernnderingen in her onrwerp. gebruik en/oÍ roepassing vln ARTIKEL B. SCHADEVASTSTÊLLING garànliebewijten de dekking blijÍt doorlopen (ot I 0 iaàr na

verbererde màreriilen, verbererde en/oí veranderde 8. I Een arbiter zal uitspraak doen over her voorhanden ziin van ingengsdatum àls vermeld op het 8arànciebewijs.

werkwijzen, consrÍuclies e.d.: een ondet arlikel 4 genoemd evenement. De uirspraal< vàn

5.7 Schàde die onrsraar tijdens s corm. waaronder wordt verscu n de arbiter is voor partijên bindend. ARÍl KEL I 6. VERVAL

Êen wiadsnelheid op enit momenr vin renfiinsre 20 mecer 8.2 Als arbi(eÍ is benoemd PRC Bouwcentrum bv. De veÊekerde verliest aaospraik oP schadeve.toedinS. indien niel

gelden de wàarnemingen van her dichsrbijgelegen waar- veÍzel(eÍalr van de schade i^ kennis heeft ges(eld.de voÍdering in rech(e is

nemingssorion van her K.N.M.|. re De Bik: gesleld.

5.8 Schade als gevolg van ÀbnoÍmàle werking van de ARTIKEL 9. EIGEN RlSlCO

onderliggende consrruclies en/oÍ verlies vrn samenhtng van verzekerde drilgt Seen eiSen risico. ARTIKEL I 7. DEKKING

de ondergrond: De dekking ondêr dir Saran[iebewiis i5 alleen vàn krachÈ. indaen:

5.9 Schrde veroorzerkc door optredende bii of vooí(vloeiende ARTIKËL I O. SCHADEVERGOÉDING . De venekerde àan zijn financièle verplichtingen met b€.rekkin8

uir arooml<ernreacries: lO. I De basis van de schndevergoeding mec be(rekking ror de (or het verzekerde obiect ten opu ichte van het dakdekker5-

5 l0 Schide veroorzaakc door oí ontsraan uir nrolest: gedekte schade zal zijn: bedrrjÍ heefr volda:n. en

lerselschade, erc. nr: betchÀdigd maceriarl mer een maximum van € 4.50 per m': Daksystemen.

10.1.2 ln gevtrl van rocralschrde d€ drtwaard€:

ARTIKEL6.V€RPLICHTINGÊNVANDEVERZÊKERDE l0.l.l Deschadeversoedin8teschiedtexclusiefB.lW.tenzii opde

6 I De verzekerde is verplichc: voorzíjde van het garanriebewiis is nanSegeven dar de B.T.\ l
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Maasdijk, 22 oktober 2004

hydrofoberen voor bovengenoemd werk.

e

Aannemingsbedrijf Ooij evaar B.V.
t.a.v. mevrouw Anne van Weering
Postbus 209
1800 AE Alkmaar

Onze ref.: PvD/CB Uw ref.:

Betreft: J. Banckersweg e.o.

Geachte ffrevrouw Van Weering,

Hierbij zenden wij u de garantieverklaring t.b.v.

Wij vertrouwen Ll hiermee van dienst te zijn.

A\V, Met vriendelijle groet,
Wallcare Nederland BV
.,-,' tt',/".irytJ
7"c&,tt=

P. van D

AartsdijkwegT9 - 2676 LE Maasdijk - tel.:

, .,;:.' 1 :+.::'::'.::ii:rr.:i:::,.ii.-,::i'::;t1,.
-, -, :'.- r.. ::i '..,ï:iit:'r:11i;iËi: j.ii.::

(0174) 51 33 0O - fax: (017-i) 51 13 16

-1 .

,. :.,:.-.: '- a- r".l

- info@wallcare.nl

I êvering cn rrilvoering van werken pc<rhieden vnlperrs dc lp'rprinqc- cn hplilino<vó.tniDáÍdên
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Ter zake van het werk

te

Opdrachtgever

Getekend te

Datum oplevering

Handtekening

: Maasdíjk

: II oktober2004

ryl@r

Garantieverklarin
: J. Banckersweg e.o.

: Amsterdam

: Aannemingsbdrijf Ooijevaar B.V.

Omschrtjving van het gedeelte van het werkwaarvoor de garantie geldt"'

Hy d r ofo b er e n m ets elw er k

De ondergetekende : L'f/'allcare Nederland B.V.

gevestigd te : Aartsdijkweg 79

3I55 RR Maasland

Aan wie de bepalingen in het bestekvan bovengenoemd project bekend ziin, verklaart hiermede

ten overstaan van de opdrachtgever:

Á annemin gs b dr ijf O o ij ev a ar B . Y.

en diens rechtsopvolgers, dat hij in alle gebreken, welke na de uitvoering of leverantie van de

bovenomschreven onderdelen af tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daaraan

gedurendeeenperiodevantienjarenaandewaterafstotendewerkingvan PrevosilSpeciaalWB
mocht voorkomen en niet kennelijk te wíjten zíjn aan onoordeelkundig gebruik, op zíjn kosten zo

spoedig mogelíjk ten genoegen van de opdraclttgever of diens rechtsopvolger zal herstellen, of
wanneer dit onderdeel geheel of gedeeltelijk ondeugdelijk blijkt te zijn op zijn kosten, zo spoedíg

mogelíjk voor vervanging ntet níeuw en deugdelijk materiaal zal zorgdragen.
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\ndergetekende
6eves tiqd
LC

nierna te noemen de

GARANTTEVERKLARING

Bestacon B.V.
Zwaagdijk 322
7586 PG Zwaagdijk

garant

: Aannemingsbedrljf Ooijevaar
: Voormeer 24 - 25
: ALkmaàr

de opdrachtgever

in opdracht van
qeves tigd
i,e
iierna te noemen

De galent verkfaart overeenkomstig de uitgevoerde .werkzaamheden:
Bal-kons J. Banckersweq e. o conform of ferte b23021/1

Tegenover de opdrachtqever :
d.at de garant, voor zijn rekening, alle tijdens de
qalantieperiode optredende gebreken, die met grote mate van
waarscn{inliikheid moeten worden toegeschreven aan minder
goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerst
aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvoJger zo
spoedlq nóqelijk zal- hersteTTen, betonherste-l. voor een periode
van vijf jaar. Conform V.V.V-F-

- d.at de garantieverkfaring zal geJden vanaf het gereedkomen of
levering van het gegarandeerde onderdeeJ- tot aan opJevering
van het werk of werkonderdeef en jn aansfuiting daarop
gedurende de vermefde Periode.

Op deze garantie zijn de navoLgende bepalingen van toepassing:

a) Deze garantieverkJ-aring ís bedoeJ-d in de zin van paragraaf 22
lid 3 UAV 7989; ')

-.---''
De ga rant : -./.r.i'-./
Zwaaqd,ijk, 5 november 2004
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Flevoweg 29

2318 BZ Leiden

Tel. 071 -5243030

Fax 071 -5227261

E-mail: info@deurenspecialist nl

Rabobank "Alkemade"

te Riipwetering

rekeningno. 30.1 1 .03.321

BTW nr. 8040.02.2'1 6.801

Handelsreqister KvK te Leiden onder no 28022584

i ii i:iiï :rFfi1

Ooijevaar B.V.
Postbus 209
1800 AE Alkmaar
T.a.v. mevr. A. van Weering

Leiden, 9 november 2004

Garantieverklarinq.

\r1,orrr J. BanCkefsweg e.O.ï I vr Í\ 
te Amsterdam.

Betreft : Voor- en balkondeuren.

Geachte mevr. Van Weering,

Naar aanleiding van Uw vezoek, doen wij U hierbij onze garantieverklaring toekomen.

De DEURENspecialist garandeert dat al de geleverde buitendeuren voldoen aan de normen zoals

omschreven in de BRL 0803 en worden gegarandeerd voor een periode van 6 jaar na aankoopdatum
volgens de bijgaande garantiebepalingen.

Bovenstaande geldt alleen indien de afmeting van de hardhouten deuren niet groter
is dan 105 x 240 cm. en bij vlakke deuren niet groter dan 1 05 x 220 cm.

,.<_

Hoogachtend,
d9 DE-URENspecialist.

t./

,--a-a

M. Smits

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoonrraarden

zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer B. 1050' d.d. 14 juni 1989.

6 JAAR GARANTIE

GND
í(HruG 6Àm!íïorum



DE Flevoweg 29 Rabobank "Alkemade"

2318 BZ Leiden te RijPwetering

rekeningno. 30.1 I.03.121

Tel. 071 -5243030

FaX 071-522726'l Handelsregister KvK te Leiden onder no. 28022584

/

GARANTIEBEPALINGEN:

Artikel 1.

Verkoper garandeert dat de deuren gefabriceerd zijn volgens de

"Nationale Beoordelingsrichtlijn - BRL 0803"'

,-- Artikel2.

De garantie houdt in dat de onder garantie geleverde deuren onder redelijkerwijs te voorziene

omstancigheden gedurende een p;ricde vaá 6 jaar na factuurdaturn deugdelijk zijn en bruikbaar

voor het doel waárvoor ze zijn bestemd, zodat de garantie uitsluitend betrekking heeft op

hinderlijke gebreken t.g.v. materiaal-, constructie- en vervormingsfouten, een en ander met

inachtneming van het volgende:
a. kleur- en"structuuratr,v-ilkingen in het natuurprodukt hout kunnen in dit verband niet als

hinderlijI gebrek worderl beschouwd. Dit geldt ook voor kleine oppervlakte- en

droogtescheurtjes;

SPECIALIST

De toleranties bij aflevering zijn in de BRL omschreven, tijdens de garantieperiode

kunnen de deuren door klimaatsinvloeden vervormen'
a. de kromming loodrecht op het deurvlak gemeten volgens NEN-EN 24 mag max' 8 mm'

zijn.
b. d; scheluwte van een deur, gemeten in gesloten toestand mag max. 8 mm. bedragen.

, Oe deuren dienen op 3 of 4 punten te zljn afgehangen en van tenminste 3 sluitpunten te

worden voozien.

Artikel 3.

De garantie wordt
"voorwaarden m.b.t,

alleen verleend indien de koper de door onze fabriek aangegeven

transport, opslag, venrverking en onderhoud" nauwkeurig heeft opgevolgd.

Artikel4.

De koper die aanspraak maakt op garantie, heeft ten genoegen van de verkoper te bewijzen dat

de aan hiervoorgenoemde voonruaarden is voldaan'
Bij gebreke van dat bewijs vervalt de garantie'
DóLeoordeling van een klacht m.b.t. kromming en scheluwte vindt alleen plaats buiten het

stookseizoen.

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden .,'., ,:..d

zoals gedeponeerd bil d. Kurn.r van Koophandel onder nummer B, 1050, d.d. 14 juni 1989. ,;'.r:..,1;ll
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Artikel 5.

De garantie houdt in de reparatie ter plaatse of in de fabriek, door de verkoper te bepalen, en in
afwijking tot het bepaalde in artikelen 1544 llm 1546 8.W., ten hoogste de vervanging der door
de verkoper ondeugdelijk bevonden eenheden. Per produkt wordt ten hoogste vergoed de
waarde overeenkomstig de oorspronkelijke factuur. Bovenstaande geldt tervolledige afdoening
van elke aanspraak op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

(t 
.

De verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard ook, die het, direct
of indirect, gevclg is varr ondeugdelijkheid der geleverde goederen.

Artikel 7.

lndien derden jegens verkoper aanspraken pretenderen terzake van schade welke door
gebreken van de produkten zou zijn toegebracht vrijwaart koper verkoper dergelijke aanspraken
in dier voege dat verkoper aan de koper en aan deze derden tezamen nimmer meer zal
behoeven te betalen dat uit de voorgenoemde bepalingen omtrent beperkingen van de
aansprakelijkheid van de koper voortvloeit.

Flevoweg 29 Rabobank "Alkemade"

2318 BZ Leiden te Rijpwetering

rekeningno. 30.1 1.03.321

Tel.071-5243030

tax 071-5227261 : Handelsregiíer KvK te Leid€n onder no 28022584

Artikel 8.

Eventueel te leveren van derden betrokken
garantieregeling die tussen de verkoper en zijn

artikelen worden gegarandeerd volgens de
leverancier geldt.

Artikel9.

Op de overeenkomst zijn voorts van toepassing de algemene leverings-, betalings- en
verkoopsvoorwaarden van verkoper, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden
onder nummer B. 1050.

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoop- Ieverings- en betalingsvoorwaarden
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummerl 1050, d.d, 14 juni 1989.
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