Algemene Garantievoorwaarden

PLS International B.V. verklaart met betrekking tot het onderdeel levering en montage
lamellenwanden tegenover de opdrachtgever:
dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken,
waarvan de opdrachtgever of diens rechtsopvolger aannemelijk maakt dat die met grote mate van
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige
uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te
herstellen.
Dat de garantie zal gelden:
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in
aansluiting daarop gedurende een periode van in totaal 5 jaar.
Onderstaande punten zijn uitgesloten van de garantie:
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Het indringen van of beschadigen door bouwvuil.
Het inspuiten van producten of onderdelen van producten met andere dan daarvoor
geëigende middelen.
Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/of verwering.
Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
Filiforme corrosie.
Gebreken die het gevolg zijn van kleurverschillen en/of glansverlies.
Schade als gevolg van verf.
Schade door of namens opdrachtgever geleverde materialen
Schade of niet goed functioneren als gevolg van boren / beschadigen producten.
Schade door het ondeskundig verwijderen van bouwvuil, cementresten, verf, pleisterwerk
etc.
Mechanische beschadigingen van de laklaag van het aluminium.
Schade als gevolg van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het
milieu.
Alle schade als gevolg van of in verband met gebrekkige en/of onoordeelkundige en/of
onvoldoende handelingen op het gebied van reinigen en onderhoud, transport en opslag,
montage, mechanische belasting en/of aanlevering.
Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden.
Invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan.

•
•
•
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Gebreken die het gevolg zijn van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke.
Gebreken of schade die zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder schriftelijke
toestemming door PLS of namens de afnemer werden aangebracht.
Geweld, natuurrampen en/of oorlogsomstandigheden.
Alle objecten die zich binnen 1 km van de kustlijn bevinden.
Alle gevolgschade, inbegrepen de gevolgschade die voorkomt uit herstelwerkzaamheden,
waaronder, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, bedrijfsstoornis, stagnatie,
ontruimingskosten, schade aan andere voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord.
Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met tijdens de garantieperiode
gewijzigde atmosferische omstandigheden, alsmede gevolg van of in verband met langdurige
contaminatie met bouwproducten zoals kalk cement, oplosmiddelen, agressieve vloeistoffen,
stof, veroorzaakt door openbaar vervoer en dergelijke.
Alle schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of
materiaalfouten.

Voldoen aan de financiële verplichting:
Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan deze garantievoorwaarden indien opdrachtgever
niet aan al zijn financiële verplichtingen jegens PLS International B.V. heeft voldaan.
De garantie houdt in dat PLS International BV voor zijn rekening de betreffende producten opnieuw
zal coaten of de coating zal repareren, met in acht name van het hieronder bepaalde in verband met
de kostenregeling.
Omtrent het herstellen of opnieuw coaten zal een beslissing genomen worden in onderling overleg,
doch bij gebrek aan eensgezindheid zal PLS International BV de definitieve beslissing nemen. Indien
tijdens montage of installatie van de producten wordt vastgesteld dat de producten niet voldoen aan
de overeengekomen kwaliteitseisen dient de montage of installatie onmiddellijk gestaakt te worden.
Kosten van opnieuw bewerken en of reparatie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van PLS
International BV. Het aandeel van PLS International BV in de kosten van het opnieuw bewerken en/of
reparatie is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek bij opdrachtnemer schriftelijk wordt
gemeld.
Daarbij geldt onderstaande schaal:
- 1e jaar
100%
- 2e jaar
80%
- 3e jaar
60%
- 4e jaar
40%
- 5e jaar
20%
Indien PLS International BV aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen gelegen is in de door PLS International BV van derden betrokken grondstoffen, dan zal
het aandeel van PLS International BV in de kosten van opnieuw bewerken en/of repareren nimmer
hoger zijn dan het bedrag dat de desbetreffende leverancier van PLS International BV aan hem zal
vergoeden.
Maximering kosten:
Het aandeel van opdrachtnemer in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie zal nimmer hoger
zijn dan de hoogte van oorspronkelijke opdracht- /aanneemsom.
Klachten:
Een klacht met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden wordt slechts aanvaard indien deze
binnen 8 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk bekend wordt gemaakt.

Reparatie werkzaamheden:
Het opnieuw bewerken en/of repareren in de zin van deze garantievoorwaarden geschiedt zo spoedig
mogelijk na schriftelijke melding van de gebreken door opdrachtgever conform een door
opdrachtnemer vast te stellen systeem.
Indien PLS International B.V. dit wenst, verschaft de opdrachtgever de mogelijkheid om onbelemmerd
en op een door PLS International B.V. aan te geven tijdstip de herstelwerkzaamheden uit te kunnen
voeren. De opdrachtgever dient tijdens de herstelwerkzaamheden kosteloos het eventueel benodigde
klim- en steigermateriaal ter beschikking te stellen.
Na reparatie blijft de oorspronkelijke garantietermijn van kracht. Er treedt aldus geen verlenging van
de garantieperiode in werking.
Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun
recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
Alle geschillen, welke ook –daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd- die naar aanleiding van deze garantie of overeenkomsten, die daarvan een
uitvloeisel moeten zijn, tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan,
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luiden.
Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht
geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het
dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten.
De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig gemaakt
later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak.
Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt zal
aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

