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GARANTIEVERKLARING 
 
 
 

Naam 
T.a.v. 
Adres 
Postcode + plaatsnaam 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opdrachtgever : ……………… 
Werkobject : ……………… (beschrijving projectnaam + lokatie) 
Opdrachtnummer : ORD ………  d.d. …-…-… (aanvang garantie) 
Uw referentie : ……………… 

 
 
Garantievoorwaarden 
 
 
ARTIKEL 1 
Plaatmateriaal 
10 jaar beperkte garantie op polycarbonaat/polyester plaatmaterialen op basis van fabrieksgaranties (General 
Electric/Macrolux/EMP en overige gerenommeerde merken). 
-tot 5 jaar      100 % 
-in het 6

e
 jaar   75 % 

-in het 7
e
 jaar   60 % 

-in het 8
e
 jaar   45 % 

-in het 9
e
 jaar   30 % 

-in het 10
e
 jaar 15 % 

 
ARTIKEL 2 
Montage/Constructiemateriaal 
FKM Daglichtsystemen b.v. verklaart haar producten te garanderen gedurende een periode van 1 jaar op alle 
werkzaamheden en montage na beëindiging montagewerkzaamheden. 
 
ARTIKEL 3 
Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en gemonteerde lichtstraten, met 
inachtname van de specifieke eigenschappen van de toegepaste materialen. Onder deugdelijkheid wordt verstaan 
weerbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid onder normale omstandigheden, zulks met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 4. 
Krachtens deze garantie zullen alle voorkomende gebreken, die te wijten zijn aan materiaal- en constructiefouten 
dan wel aan foutieve montage op kosten van leverancier zo spoedig mogelijk worden hersteld. 
Voor dit werk heeft FKM Daglichtsystemen b.v. garanties verkregen van de volgende leveranciers:  
- betreffende beglazingsmateriaal. 
 
Leverancier geeft geen enkele garantie betreffende de functionele geschiktheid van de geleverde en gemonteerde 
materialen en constructie voor de onderhavige toepassing. 
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ARTIKEL 4  
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard en derhalve wordt door leverancier geen garantie gegeven voor: 
a. gebreken/schade, die zijn/is veroorzaakt door onoordeelkundig en/of onjuiste behandeling of het nalaten van 

voorgeschreven periodiek onderhoud door of namens de opdrachtgever. 
b. gebreken/schade, die het gevolg zijn/is van werkzaamheden, die niet door of vanwege leverancier aan de 

lichtstraten uitgevoerd dan wel veroorzaakt zijn door bij die werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën 
en/of bouwstoffen. 

c. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, 
schoonmaakmiddelen, etc. 

d. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan als gevolg van overmacht, brand, vallende voorwerpen, baldadigheden, 
molest, en extreme weersomstandigheden waaronder storm. Onder extreme storm in de zin van dit artikel 
wordt verstaan een door het KNMI gemeten windsnelheid van meer dan 20 meter per sec. 

e. gebreken/schade, die zijn/is ontstaan aan of door materialen die op uitdrukkelijk voorschrift van de 
opdrachtgever door leverancier zijn toegepast terwijl leverancier het gebruik van de materialen heeft ontraden. 

f. gebreken/schade die het gevolg zijn/is van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies. 
 
ARTIKEL 5 
Rechten op garantieaanspraken vervallen bij niet tijdige betaling of onvolledige betaling. Een beroep op garantie 
dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan binnen 8 dagen na constatering van enig aan het product c.q. 
montage klevende onvolkomenheden. 
FKM Daglichtsystemen b.v. is niet aansprakelijk voor vervolgschade of andere aanspraken van welke aard dan ook 
die voortvloeien uit levering, her levering, montage en/of her montage. 
Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke en/of rechterlijke beslissing 
(ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige. 
 
De oplevering vindt plaats op het moment van overdracht of indien deze overdracht niet plaatsvindt op datum van 
de laatste factuur. 
 
ARTIKEL 6 
De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen die voor het opheffen van de gebreken is vereist zoals 
het ter plaatse om niet ter beschikking stellen van energie, hijs-, hef-, en transportwerktuigen, steigers, 
glazenwasinstallatie, etc. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te: 
 
Plaats: ……………………… 
 
d.d.: ……………………… 
 
FKM Daglichtsystemen bv Opdrachtgever 
 (1 x voor akkoord retour) 
 
 
…………………………………….. ………………………………………. 


