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1. In zijn algemeenheid geldt dat de Leverancier een halffabricaat levert. Hij staat dus in voor het
leveren van zaken zonder materiaalfouten. Een professionele installatie, en de verwerking van de
zaken tot een eindproduct, is de verantwoordelijkheid van de Afnemer en niet van de Leverancier.
Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke, is derhalve voor
rekening en risico van de Afnemer en kan niet op de Leverancier worden verhaald.
2. Parketvloerenonderdelen zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur en
dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technisch
niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke
afwijkingen verplichten de Leverancier dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding, en zij geven
de Afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge
kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan, indien deze in overeenstemming zijn met de
Europese normstelling (C.E.N.).
3. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het
gebruik daarvan worden door de Leverancier naar beste weten verstrekt. De Leverancier aanvaardt
voor de juistheid van zijn adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid,
behoudens voorzover deze schriftelijk zijn verstrekt. Instructies en aanwijzingen van de Leverancier
dienen door de Afnemer te worden nageleefd, onverminderd de verplichting van de Afnemer tot het
verrichten van eigen controles en proeven onder de heersende omstandigheden. De Afnemer dient
ervoor zorg te dragen dat zijn medewerkers zodanig zijn geschoold en opgeleid dat deze in staat zijn
de door de Leverancier geleverde zaken op deugdelijke wijze te gebruiken en te verwerken.
4. De Leverancier verstrekt een garantie tegen materiaalfouten gedurende vijf jaar na levering. Voor
zaken waarop fabrieksgarantie en/of importeursgarantie rust, gelden de door de fabrikant
respectievelijk de importeur afgegeven garantiebepalingen. Toezeggingen van de fabrikant of de
importeur buiten de door henzelf gestelde garantiebepalingen, binden de Leverancier niet.
5. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, ingeval van
ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig
onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien
zaken, zonder toestemming van de Leverancier, door derden ondeskundig zijn gewijzigd of
gerepareerd. De Leverancier wordt door de afnemer in de gelegenheid gesteld om binnen twee
werkdagen de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen. Wanneer de Leverancier
hiermee in gebreke blijft, wordt de reparatie geacht met de toestemming van de Leverancier te zijn

uitgevoerd en geldt de garantie. In alle andere gevallen die hier zijn genoemd, is nimmer reclamatie
mogelijk, ook niet indien die reclamatie plaatsvindt binnen de garantietermijn. Bij gemelde gebreken
zal de leverancier altijd vervangend materiaal leveren. Nevenschade of legvergoeding zal niet worden
vergoed. De totale vergoeding zal ook nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke factuur waarde.
6. Indien de Afnemer terzake van zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen met
betrekking tot de betreffende levering in verzuim is, dan vervalt iedere aanspraak op garantie.

