AANVULLENDE BEPALINGEN
1. Garantie
1.1. Segeren Metaalwerken. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de
deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de
hierna volgende bepalingen vermeld.
1.2. De fabrieksgarantie op geleverde goederen gaan boven de garantie van Segeren Metaalwerken..
1.3. Op alle draaiende delen wordt 1 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op een uitgevoerde reparatie
wordt drie maanden garantie verleend.
1.4. Segeren Metaalwerken. verleent uitdrukkelijk geen garantie, t.a.v. het opzwellen of uitzetten van door opdrachtgever gebruikte
afwerkmaterialen.
1.5. Door de opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Segeren Metaalwerken. verwijtbare fouten, gebreken of
onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Segeren Metaalwerken. zo
spoedig mogelijk hersteld.
1.6. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A. indien de opdrachtgever wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties
die niet door of namens Segeren Metaalwerken. zijn verricht.
B. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken
van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
C. indien de goederen niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
D. indien de opdrachtgever de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
E. indien de opdrachtgever de goederen heeft verwaarloosd
F. indien de goederen wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
1.7 Wanneer niet aan de garantievoorwaarden is voldaan, worden voorrijkosten, arbeidsloon en eventuele onderdelen in rekening
gebracht.
2. Aansprakelijkheidsbeperking
2.1. Segeren Metaalwerken., noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn
aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke opdrachtgever of enig door deze
bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2.2. Onverminderd het vorenstaande is Segeren Metaalwerken. in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A. indien de opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
B. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
C. wegens niet, of niet tijdige levering;
2.3. Indien Segeren Metaalwerken. in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Segeren
Metaalwerken. slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de
door de verzekering gedane uitkering.
2.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Segeren Metaalwerken. nimmer aansprakelijk voor meer dan het
factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
2.5. De opdrachtgever zal Segeren Metaalwerken. vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Segeren Metaalwerken
3. Afwerkings-, gebruiks- en onderhoudsadviezen
3.1 De afwerkvloer dient van dusdanige kwaliteit en afmeting te zijn dat vochtinvloeden (i.v.m. uitzetten) geen nadelige gevolgen heeft voor
de goede werking van het rolluik en de klep. Vloerproblemen als gevolg van het aanbrengen van de afwerkvloer vallen niet onder de
garantie.
3.2 De afwerkvloer van het rolluik dient bij voorkeur te worden uitgevoerd in hout in verband met het gewicht.
3.3 Naden in het rolluik en tussen rolluik en randafwerking dienen vrijgehouden te worden van vuil om de goede werking van klep en
rolluik te kunnen garanderen.
3.4 Het is aan te bevelen alle naden regelmatig te reinigen.
3.5 Bij intensief gebruik van de vloer met gesloten rolluik dient het aanbeveling de naden af te plakken of af te dekken om toetreding van
vocht en vuil te voorkomen.
3.6 De put dient zoveel mogelijk vochtvrij gehouden te worden om werking van houten delen, roestvorming op metalen delen storing in
elektrische componenten te voorkomen.
3.7 Stroomstoringen als gevolg van vocht vallen buiten de garantie.
3.8 Het verzonken biljart moet te allen tijde voorzien zijn van een waterdicht afdekzeil dat aan alle kanten 50 cm overhangt.
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