
Deze aanvullende garantie voorwaarden maken deel uit van de algemene verkoop- en 
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              dec.  2009 

Aanvullende 

GARANTIE VOORWAARDEN 

 

De besloten vennootschap Schotman Elektro BV, 

Weverstraat 4, 9403 VJ  Assen – Nederland (hierna ook te 

noemen SE) verleent garantie op door haar verkochte zaken 

onder de volgende voorwaarden: 

1.    SE staat uitsluitend jegens haar contractuele wederpartij 

(hierna: ‘de koper’) in gedurende de genoemde garantie- 

periode uitsluitend volgens de hieronder omschreven 

voorwaarden voor de goede kwaliteit van de losse 

componenten, welke door  SE verwerkt zijn in de aan de 

koper verkochte en geleverde verdeelinrichting. SE 

garandeert dat zij deze losse componenten volgens vaste 

procedures heeft getest en goed bevonden heeft. De garantie 

heef uitdrukkelijk geen betrekking op het samenstel van de 

losse componenten en evenmin op de verdeelinrichting zelf of 

de goede werking van een en ander. SE kan hierop geen 

garantie verstrekken, nu de koper of derden hierin nog 

wijzigingen (kunnen) aanbrengen en hieraan aansluitingen 

(laten) maken. 

2.    De duur van de garantie op onder de garantie vallende 

door  SE vervaardigde componenten is 12 maanden van de 

leveringsdatum af. Als leveringsdatum geldt de op de pakbon 

vermelde datum. Op niet door SE vervaardigde producten, 

welke SE aan de koper heeft verkocht, geldt geen garantie 

van SE. De fabrikant van deze producten bepaalt of op deze 

producten een fabrieksgarantie geldt. 

3.    Voor zover in deze garantievoorwaarden niet anders is 

bepaald, gelden naast deze garantievoorwaarden in alle 

gevallen de Algemene verkoop-, leverings- en betalings- 

voorwaarden van SE. 

4.    Een beroep op de garantie moet door de koper op straffe 

van verval van het recht op garantie- in alle gevallen 

onmiddellijk nadat hij de tekortkoming geconstateerd heeft 

schriftelijk op per e-mail aan SE worden gedaan. De datum 

van binnenkomst van de melding bij SE bepaalt of de melding 

al dan niet binnen de garantietermijn is gedaan. 

5.    Uitgesloten van garantie is alle gevolgschade inbegrepen 

gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden en 

alle indirecte schade, waaronder maar daartoe niet beperkt 

bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten en schade aan 

andere objecten, alles in de ruimste zins van het woord. 

Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van rampen, 

oorlogen, opstand, molest en terreur of vergelijkbare 

gebeurtenissen of gebeurtenissen met vergelijkbare effecten. 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Geen garantie  wordt gegeven voor gebreken die gevolg 

zijn van: 

 onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of          

gebruik strijdig met de gebruiksaanwijzing; 

 gebruik anders dan het normale gebruik; 

 niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

 installatie,  montage, wijzigingen of reparatie 

door de koper of door derden 

 normale slijtage 

7.    Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die 

niet nieuw waren op het moment van levering, behalve indien 

en voor zover SE uitdrukkelijk op de opdrachtbevestiging 

en/of de factuur heeft vermeld, dat hierop wel garantie wordt 

gegeven. 

8.    Geen garantie wordt gegeven op door SE verrichte 

werkzaamheden buiten het bedrijf van SE aan een eerder 

door SE geleverde verdeler. 

9.    Als blijkt dat de componenten, met betrekking waartoe de 

koper aanspraak op garantie maakt, niet deugdelijk zijn 

geweest, dan moeten deze franco aan SE worden gezonden. 

Na ontvangst van de componenten en ingeval van erkenning 

van de garantie zal SE de keuze maken of zij: 

 de betreffende componenten herstelt 

 de betreffende componenten vervangt 

 koper crediteert voor een evenredig deel van 

de factuur. 

10.    In alle gevallen waarin de koper op grond van een 

beroep op garantie zaken naar SE heeft gezonden en deze 

zaken weer of door of namens SE worden verzonden,  

worden deze zaken voor risico van de koper verzonden en –

tenzij uitdrukkelijk anders met SE is overeengekomen op 

kosten van de koper worden verzonden. 

11.    De koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat 

hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van SE heeft 

voldaan en nadat hij het volledige factuurbedrag aan SE heeft 

betaald. De koper heeft niet recht betaling geheel of 

gedeeltelijk te weigeren op grond dat SE haar garantie- 

verplichtingen (nog) niet of niet volledig is nagekomen. Ook 

ingeval dat binnen de overeengekomen betalingstermijn een 

beroep wordt gedaan, zal de koper zich aan de 

overeengekomen betalingstermijn houden. Dat is alleen 

anders, indien en zover SE dit schriftelijk aan de koper heeft 

bevestigd. 

 

 

 


