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GARANTIEVOORWAARDEN STALUFOR CONCEPTEN IN BOUWBESLAG B.V.                                                                                  
 
 
Algemeen: 
Alle door Stalufor concepten in bouwbeslag BV geleverde producten vallen in beginsel onder de geldende 
garantievoorwaarden van de fabrikanten die deze producten hebben vervaardigd. 
 
Alle door Stalufor concepten in bouwbeslag BV geleverde (montage)diensten vallen onder ARTIKEL 16 MONTAGE 
EN INWERKINGSTELLING van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Stalufor concepten in 
bouwbeslag BV, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17259565. 
 
Ingangsdatum: 
Stalufor concepten in bouwbeslag BV, hierna te noemen: “Stalufor”, staat gedurende een periode van twaalf 
maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
 
Omvang van de garantie: 
De garantie betreft het, tot uiterlijk twaalf maanden na de ingangsdatum, gratis herstellen van het defecte 
onderdeel van het geleverde product, of gratis her levering van het totale product, zulks ter uitsluitende 
beoordeling van Stalufor. 
Met name is elke vorm van schadevergoeding, voor zover rechtens mogelijk uitgesloten, in het bijzonder die ter 
zake van bedrijfsschade, andere indirecte schade, montagekosten, verlies van gelden en schade aan personen of 
goederen. 
Een beroep op garantie is alleen mogelijk indien de afnemer, schriftelijk kan aantonen dat hij, aan zijn 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 
Reclamaties: 
Garantie aanspraken dienen binnen 14 kalenderdagen na openbaring van een gebrek dat onder de garantie 
voorwaarden valt, per brief of e-mail aan Stalufor te worden kenbaar gemaakt. 
Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van het gebrek aan het product, 
opgave van het Stalufor ordernummer en Stalufor factuurnummer van het geleverde en een kopie van de 
betreffende factuur. 
 
Voorwaarden: 
De garantie is uitsluitend van kracht wanneer het product op de juiste wijze volgens de voorschriften is 
gemonteerd, zulks ter uitsluitende beoordeling van Stalufor. De garantie heeft enkel betrekking op de goede 
werking, c.q. het technisch functioneren van het product. 
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Uitsluitingen: 
In de onderstaande situaties kan geen beroep op garantie worden gedaan: 

• Schade ontstaan door transport naar en opslag op de bouwplaats. 
• Schade aan producten die worden toegepast of ingezet terwijl ze niet geschikt zijn voor die toepassing. 
• Schade ontstaan door reparaties of wijzigingen aan het product door derden. 
• Schade als gevolg van onjuiste montage en of onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik. 
• Schade die het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud. 
• Schade of beschadigingen door het inspuiten van het product met andere dan daarvoor geëigende middelen. 
• Schade door gebruik van agressieve vloeistoffen of oplosmiddelen. 
• Schade als gevolg van doorboren of beschadigen van het product. 
• Schade ontstaan door een inbraak. 
• Schade of beschadiging door het niet of onjuist verwijderen van verpakkingsmateriaal, bouwvuil, verf en 
   cementresten en externe invloeden zoals stof, zand, modder etc. 
• Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid en waarvan het 
   gebrek technisch gezien niet te voorkomen was. 
• Indien Stalufor geen aanspraak op garantie kan maken bij de fabrikant van het product. 
• Schade ontstaan door ondeskundige reparaties door derden of indien het product aan derden is 
   overgedragen. 
• Schade door blootstelling aan extreme temperaturen en of hoge vochtigheid. 
• Schade ontstaan door grote druk en / of zware schokken. 
• Schade als gevolg van tijdelijke of blijvende milieu invloeden zoals luchtverontreiniging etc. 
• Schade door geweld, natuurrampen en / of oorlogsomstandigheden. 

 
Garantie na reparatie: 
Een her levering of reparatie van het product is gegarandeerd voor de duur van de resterende (oorspronkelijke) 
garantieperiode. 
 
Overig: 
Voor niet beschreven kwesties verwijzen wij naar de van toepassing zijnde Algemene Leveringsvoorwaarden van 
Stalufor concepten in bouwbeslag BV. 
Indien één of meer bepalingen van deze garantieverklaring in strijd zijn met de van toepassing zijnde Algemene 
Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Stalufor concepten in bouwbeslag BV, prevaleren de bepalingen van deze 
garantieverklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden van Stalufor concepten in bouwbeslag BV, welke gedeponeerd zijn 
bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17259565. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden. 


