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Garantievoorwaarden

1. De Consument of de Opdrachtgever kunnen zelf de 

montage van de goederen uitvoeren dan wel door een 

derde laten uitvoeren of overeenkomen met Niek Roos 

dat Niek Roos de montage uitvoert.

2. Indien Niek Roos niet de montage uitvoert en de door 

Niek Roos geleverde goederen onoordeelkundig zijn 

geplaatst, behandeld en/of verwerkt en/of opgeslagen 

en/of vervoerd, vervalt de garantie in zijn geheel. 

Om dit te voorkomen dient de Consument of de 

Opdrachtgever bouwkundige voorzieningen aan te 

brengen volgens de aansluitdetails en tekeningen van 

Niek Roos, welke bij het product geleverd worden.

3. Detaillering van opdrachtgever is nimmer van 

toepassing tenzij anders overeengekomen.

4. Indien Niek Roos de montage uitvoert, is de garantie 

onderworpen aan de volgende, cumulatieve 

voorwaarden:

• De Consument of de Opdrachtgever roept de 

garantie in binnen 10 jaar, waarbij de factuur of het 

meegeleverde garantiebewijs dienen als bewijsstuk.

• De goederen zijn geplaatst met het in achtnemen 

van de plaatsing- of onderhoudsvoorschriften die 

bijgesloten zijn.

• De goederen zijn niet misbruikt, verkeerd gebruikt, 

verwaarloosd, gewijzigd, veranderd of gerepareerd 

behalve door een bevoegde medewerker van Niek 

Roos B.V.

• De goederen zijn onderworpen geweest aan 

normaal gebruik en normale slijtage.

• De goederen hebben geen schade opgelopen door 

vreemde voorwerpen, substanties of ongevallen.

5. De garantie dekt niet wanneer er sprake is van een 

van de volgende situatie(s):

• Onderdelen die onderworpen zijn aan normale 

slijtage door gebruik in overeenstemming met de 

gebruiks- en onderhoudsinstructies.

• Verkleuring, verbleking or kleurverandering, 

ongeacht deze veroorzaakt is door zon, 

condensatie, zure regen, zout water of enig andere 

omstandigheid met corroderend of materiaal 

aantastend effect;
• Verandering in het dichtingsmateriaal van de 

beglazing van de lichtstraat;
• Knoesten en harsplekken in het hout;
• Variaties die van nature in de gebruikte materialen 

voorkomen;
• Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de 

geldende normen van de glasleverancier;
• (Thermische) glasbreuk(en) of spanningsbreuken in 

het glas. Hiervoor geldt een garantie van één jaar;
• Lekkages en/of beschadigingen in dakbedekking 

die onderworpen is aan normale slijtage en/of 

misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging, 

verandering of reparatie door iemand anders dan 

de medewerker van het Niek Roos BV.

• Schade als gevolg van een ongeval, natuurrampen 

waaronder doch niet beperkt tot glasbreuk, 

breuken in de constructie of haarscheurtjes;
• Blootstelling aan vallende voorwerpen, 

explosie, molest, chemische inwerking als 

gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme 

weersomstandigheden (een door KNMI gemeten 

windsnelheid groter dan 20 m/s), bliksem, ernstige 

hagel en oneigenlijk gebruik.

• Blootstelling aan bewerking na aflevering, zoals 
schuren, zandstralen, etsen, plamuren, stuken, 

schilderen of ander oppervlaktebehandeling;
• Glascorrosie als gevolg van stilstaand water en 

vuiligheid op het glas; en enig andere vergelijkbare 
toestand, ongeacht of deze kan worden 

aangemerkt als gebrek.

• Er is sprake van schade aan accessoires.

6. Om aanspraak te maken op de garantie dienen 

de geconstateerde gebreken binnen 3 dagen 

nadat ze geconstateerd zijn, dan wel in redelijkheid 

geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk 

gemeld te worden bij Niek Roos. Bij verzuim van deze 

tijdige termijn vervalt iedere garantieverplichting.

7. Deze garantie dekt niet de kosten die voortvloeien uit 

de demontage en herinstallatie van een Niek Roos 

product of voor afdekking met een dekzeil of andere 

maatregelen die nodig zijn in verband met reparatie- of 

vervangingswerkzaamheden.

8. Niek Roos heeft het recht om een vergoeding te 

vragen voor de kosten van service bezoeken, indien 

de vordering van de Consument of de Opdrachtgever 

niet wordt gedekt door deze garantie. Bovendien dient 

de Consument of de Opdrachtgever voor alle kosten 

te betalen in verband met het onderzoeken van het 

product, waaronder loonkosten die zijn gemaakt voor 

het onderzoeken van het product alsmede alle kosten 

in verband met demontage en herinstallatie van het 

product, de bescherming van het product en van het 

gebouw met dekzeilen etc.

Hierboven leest u de garantievoorwaarden voor de 

lichtstraten van Niek Roos BV. Het restant van de 

leveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden zijn te 

vinden op onze website:

    www.niekroos.nl/algemene-voorwaarden/


