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Garantievoorwaarden.  
 

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied 
DECORIT N.V. Roombaardstraat 34 te 9810 Nazareth, garandeert de deugdelijkheid van de door haar 
gefabriceerde acrylaat en polycarbonaat lichtkoepels, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de 
gebruikte materialen en van de garantie die zijzelf krijgt van haar leveranciers. Onder deugdelijkheid wordt verstaan 
weersbestendigheid, lichtdoorlating en waterdichtheid. Deze garantie geldt niet voor de behandeling van 
aluminiumdelen (anodiseren, moffelen met poederlak, ed. …) of enig ander gebrek dat niet uitdrukkelijk gestipuleerd 
werd in deze garantie- en verkoopsvoorwaarden, of in de orderbevestiging. 

 
ARTIKEL 2 – Duur van de garantie 
De garantie zoals bedoeld in artikel 1 geldt voor de duur van 10 (tien) jaar die ingaat op de leveringsdatum. Ingevolge 
deze garantie is DECORIT N.V. uitsluitend verplicht de gegarandeerde producten waarvan wordt vastgesteld dat ze niet 
deugdelijk zijn, te vervangen. Deze garantie geeft de klant geen verdere aanspraken op welke schadevergoeding dan 
ook, het weze directe of indirecte schade van welke aard ook aan personen of goederen. Wanneer ingevolge deze 
garantie vervangproducten geleverd worden, leidt deze levering niet tot een verlenging van de oorspronkelijke 
garantietermijn. De garantie is niet van toepassing op de bediening van de beweegbare delen. 

 
ARTIKEL 3 - Uitsluiting 
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gebreken die het gevolg zijn van: 
- het niet in acht nemen van plaatsings- of onderhoudsvoorschriften; het aanbrengen van wijzigingen en /of uitvoeren 
van reparaties aan de door de verkoper geleverde producten, door een andere firma dan door de verkoper. 
- schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheden, overlast, chemische inwerking als gevolg van 
luchtverontreiniging, extreme weersomstandigheden, storm (met een door het KMI gemeten windsnelheid groter dan 
100 km/uur), abnormale hagelinslag (hagelinslag met een diameter groter dan 20 mm en met een valsnelheid van meer 
dan 21 m/sec. wanneer ze het oppervlak treffen) en oneigenlijk gebruik. 
- schade ontstaan bij de montage en/of de verdere afwerking van het project waarvoor de geleverde producten gebruikt 
worden. 
- schade als gevolg van te hoge temperaturen bij het basismateriaal, agressieve dampen, gassen, vloeistoffen en 
elementen die direct of indirect met de geleverde producten in aanmerking komen. 
- lichtkoepels en lichtstraten die niet op de daartoe bestemde opstanden zijn geplaatst. 
- vermindering van de lichtdoorlaat voor zover deze binnen de specificaties blijft van de oorspronkelijke 
leveranciers van het kunststofmateriaal. 
- in geen geval zijn wij aansprakelijk voor eventuele condensvorming aan onze dak elementen veroorzaakt door de 
temperatuurverschillen, overdreven vochtigheid in het gebouw, niet aangepaste vochtisolatie, 
verwerkingsvocht, enz. 
- de waarborg dekt in geen geval de normale slijtage. 
- de waarborg vervalt indien de stabiliteit van het dak onvoldoende is en indien de architecturale details niet aangepast 
zijn aan het verkochte product. 
- alle door ons geleverde en eventueel geplaatste producten dienen door de eigenaar op een regelmatige en vakkundige 
manier onderhouden te worden. Onze waarborg vervalt bij verzuim hiervan. 
- schade die het gevolg is van enige verandering of beschadiging in de onder- of draagconstructie. Dit alles onder 
voorbehoud van de toepassing der wetgeving op de productaansprakelijkheid van de maker der geleverde goederen.  

 
ARTIKEL 4 –Verval van de garantie 
De klant kan enkel beroep doen op deze garantieverklaring, indien op het moment waarop het gebrek of 
beschadiging gemeld wordt, volledig voldaan is aan alle verbintenissen die op hem rusten ingevolge de 
koopovereenkomst die tussen de klant en DECORIT N.V. werd gesloten m.b.t. de gegarandeerde producten en waarop 
deze garantieverklaring betrekking heeft. Deze verbintenissen omvatten onder meer de integrale betaling door de klant 
van de verkoopprijs, de daarop verschuldigde lasten en eventuele verwijlintresten. Deze opsomming is niet beperkend. 
De aansprakelijkheid voor de montagewerken vervalt 6 maanden na datum van de eindfactuur. Na deze datum kan 
onze aansprakelijkheid slechts worden ingeroepen indien de stabiliteit van de constructie in gevaar komt. 

 
ARTIKEL 5 : Melding van gebreken 
De klant is verplicht de gebreken binnen veertien (14 ) dagen nadat deze gebreken werden vastgesteld of 
vastgesteld hadden kunnen worden , per aangetekend schrijven aan Decorit te melden. 
Indien deze termijn niet wordt nageleefd, vervalt de garantieverplichting. 

 
ARTIKEL 6: Specifieke voorwaarden 
Hierbij verwijzen wij eveneens naar onze specifieke verkoopsvoorwaarden die geldig blijven. 


