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GARANTIEVERKLARING

Hierbij wordt garantie verleend op het werk zoals door ondergetekende uitgevoerd  
op het project: (Naam project)

Deze garantie wordt verstrekt aan: (Naam opdrachtgever of aannemer) 

Ondernemer garandeert de deugdelijkheid van zijn werkzaamheden en leveringen 
voor een periode van               jaar vanaf de datum van oplevering 
(of daarmee gelijk te stellen datum van acceptatie van zijn werk). 

Deze garantieverklaring wordt gegeven op de voorwaarden, die vermeld staan op de 
achterzijde van deze garantieverklaring. 

plaats       datum

Handtekening opdrachtnemer:

bedrijfsnaam

postadres

postcode      plaats

telefoon       faxnummer

e-mail       website
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1.  Tijdens de garantieperiode, zoals vermeld op de voorzijde van deze garantieverklaring, zal 

ondernemer het werk doen herstellen binnen een redelijke termijn na de melding van het 

desbetreffende gebrek of gebreken. Ondernemer is altijd gerechtigd om derden onderzoek 

te laten doen alvorens herstel uit te voeren. Opdrachtgever dient ondernemer de gelegen-

heid tot herstel te geven; indien herstel door derden plaatsvindt, vervalt deze garantie. 

2.  Ondernemer is niet aansprakelijk voor gebreken voortkomend uit, of veroorzaakt door, 

van buiten komende invloeden of omstandigheden, zoals o.m.: schade door derden, onjuist 

onderhoud of herstel, weersinvloeden, ondeugdelijke ondergrond, molest, e.d. Dit tenzij 

ondernemer zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden. 

3.  Indien ondernemer vooraf aantoont dat er sprake is van een gebrek waarvoor hij niet aan-

sprakelijk is, is hij niet gehouden herstel te doen uitvoeren. Indien ondernemer dit achteraf 

(na herstel) aantoont, is ondernemer gerechtigd de herstelkosten alsnog volledig in reke-

ning te brengen. 

4.  Gebreken dienen schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld. Indien een gebrek niet 

binnen 15 dagen na datum van ontdekking (of datum dat dit gebrek kenbaar was) gemeld 

is, vervallen alle garantie-aanspraken inzake dit gebrek. 

5.  Ondernemer is gerechtigd om gebrek(en) niet te herstellen, maar hiervoor in de plaats 

een schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen. Deze schadevergoeding zal nooit 

meer bedragen dan maximaal het voor dit onderdeel van het werk gefactureerde en door 

opdrachtgever betaalde bedrag. 

6.  Na verloop van de garantietermijn, zoals vermeld op de voorzijde van deze garantie-

verklaring, vervalt alle aansprakelijkheid van ondernemer. Tussentijds herstel leidt niet  

tot verlenging van de garantietermijn.  

7.  Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor bijkomende schade of gevolgschade; die aan-

sprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.  Deze garantie kan niet worden ingeroepen als geen of geen volledige betaling van de op 

dit werk betrekking hebbende facturen heeft plaatsgevonden.

9.  Rangregeling: bij strijdigheid tussen deze garantievoorwaarden en andere (algemene en/of

garantie-) voorwaarden, hebben deze garantievoorwaarden voorrang en blijven daarmee 

strijdige bepalingen uit andere (algemene en/of garantie-) voorwaarden dus buiten toepas-

sing.

	 	Teneinde	de	geleverde	kwaliteit	te	waarborgen,	zijn	in	het	bijgevoegde	informatieblad		

adviezen	aangegeven	voor	het	gebruik	en	onderhoud	van	het	geleverde	werk.
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