Voorwaarden en verplichtingen voor het bestaan van een garantie

1.

De verplichting van Canam Sales b.v. uit hoofde van haar garantie bestaat uitsluitend uit het
vanaf de dagtekening van dit certificaat gedurende 10 jaar kosteloos opnieuw leveren van de
vereiste produkten, voorzover door haar geleverd, teneinde de lekkage te herstellen in het
geval wordt aangetoond dat de lekkage het uitsluitend en direct gevolg is van het feit dat de
door Canam Sales b.v. produkten bij de levering niet vrij bleken te zijn van materiaal fouten
c.q. niet bleken te voldoen aan de door de fabrikant opgegeven kwaliteitsnormen zoals die
golden ten tijde van de produktie, voorzover van belang van de waterdichtheid. Iedere andere
aansprakelijkheid wordt uitgesloten.
De herlevering geschiedt kosteloos, met dien verstande dat in verband met de afschrijving van
de te vervangen produkten voor ieder jaar vanaf het tijdstip van het aanbrengen van het
produkt 10% van de kosten voor rekening komen van de principaal / dakeigenaar.

2.

De verplichting van het dakdekkersbedrijf uit hoofde van haar garantie bestaat uitsluitend uit
het vanaf dagtekening van dit certificaat gedurende 10 jaar kosteloos uitvoeren van de
werkzaamheden die nodig zijn om de lekkage te herstellen. Iedere andere aansprakelijkheid
wordt uitgesloten.

3.

De materialen dienen verwerkt te zijn overeenkomstig de normen voor goed en deugdelijk
werk en de voorschriften van Bureau Dakadvies resp. Vebidak en de voorschriften en
verwerkingseisen zoals beschreven in de C.T.G.`s van de toegepaste produkten.
De zijdens Canam Sales b.v. verstrekte garantie heeft geen enkele betrekking op de garantie en
de verplichtingen van het dakdekkersbedrijf. Wanneer het dakdekkers bedrijf op enigerlei
wijze in gebreke blijft is Canam Sales b.v. daarvoor niet aansprakelijk.

4.

De principaal / dakeigenaar zal iedere schade binnen drie dagen per aangetekend schrijven en
de kopieën van de facturen met betrekking tot de jaarlijkse dakinspecties melden bij het aan de
voorzijde vermelde dakdekkersbedrijf en bij Canam Sales b.v.

5.

Er dienen geen reparaties, onderhouds of dakwerkzaamheden uitgevoerd te zijn door derden.

6.

Canam Sales b.v. en / of het dakdekkersbedrijf dienen in de gelegenheid te worden gesteld al
of niet ter plaatse een onderzoek in te stellen en /of een materiaalonderzoek te verrichten.

7.

Ieder van de betrokkenen dient ten opzichte van elkaar aan de financiële verplichtingen te
hebben voldaan.

8.

De lekkage dient het gevolg te zijn van een gebrek in de gegarandeerde eigenschap
en /of verwerking.

9.

De principaal / dakeigenaar is verplicht, de op dit voorblad vermelde dakdekkersbedrijf,
tijdens de garantieperiode de dakbedekking jaarlijks te laten inspecteren en in goede conditie
te houden en zonodig van een noodzakelijke schutlaag te voorzien.

De verplichting van Canam Sales b.v. uit hoofde van de garantie vervalt indien er nog andere oorzaken
en / of omstandigheden spraken is die op zich al voldoende zijn om ook een lekkage te veroorzaken
zoals invloeden van buitenaf alsmede in geval assuradeuren en / of de fabrikant Canam Sales b.v. voor
de verplichting uit hoofde van de garantie niet schadeloos stellen.

