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Garantiebepalingen VENIN
Leden van de VENIN hanteren de navolgende minimale garantiebepalingen.

•

De te verstrekken garantie zal schriftelijk zijn en geldt voor een periode van tien jaar vanaf de dag dat het werk gereed is. Deze garantie is
persoonlijk aan de opdrachtgever en niet overdraagbaar aan derden.

•

De garantie houdt in dat de toegepaste materialen voldoen aan de ten tijde van het werk geldende BRL (Beoordelingsrichtlijn van het
certificeringsinstituut waarbij het isolatiebedrijf is aangesloten) en dat materialen zijn verwerkt conform de ten tijde van het werk geldende
URL (Uitvoeringsrichtlijn).

•

De aangebrachte isolatie is deugdelijk en conform de getekende opdrachtbevestiging (indien aanwezig) en heeft de daarin genoemde 		
isolatiewaarde c.q. de isolatiewaarde die blijkt uit attesten of documenten waarnaar in de getekende opdrachtbevestiging verwezen is.

•

De aangebrachte isolatie zal geen rotting, schimmel of vochtdoorslag veroorzaken. Tevens zal de aangebrachte isolatie geen
spouwankers aantasten.

•

Garantie wordt verleend mits een klacht binnen de garantieperiode schriftelijk en onderbouwd is gemeld bij het VENIN-lid binnen 14 dagen
na ontdekking van het gebrek (of na de dag dat dit gebrek al redelijkerwijze ontdekt had moeten worden). Indien het tijdig gemelde gebrek
op duidelijke wijze aan het VENIN-lid is toe te rekenen, zal het gebrek verholpen worden door herstel of vervanging. Dit zal niet leiden tot
verlenging van de garantietermijn.

•

Het VENIN-lid is gerechtigd tot afkoop van alle aansprakelijkheid en garantieverplichtingen door betaling van een redelijke vergoeding aan de
opdrachtgever. Deze vergoeding zal nooit meer hoeven te bedragen dan de oorspronkelijke aanneemsom (inclusief meer-minderwerk) voor
het werk of het relevante deel daarvan (deze beperking zal niet gelden in het geval van opzet of grove roekeloosheid).

•

VENIN-leden zijn gerechtigd iedere garantieverplichting op te schorten indien het werk (deels of geheel) onbetaald is gebleven. Tevens zijn zij
gerechtigd garantie uit te sluiten voor gevallen van overmacht, externe invloeden (zoals werkzaamheden derden e.d.) of indien de gebreken
niet tijdig gemeld worden door de opdrachtgever.

•

VENIN-leden zijn en blijven gerechtigd om hun aansprakelijkheid voor gevolgschade (zoals waardevermindering, derving woongenot,
persoonsschade, opslag, in- en uitruimen, verblijf elders, enz. enz.) te beperken c.q. geheel uit te sluiten. Dit zal niet gelden voor gevallen
van grove roekeloosheid of opzet.

•

De garantie is persoonlijk aan de opdrachtgever maar overdraagbaar aan derden indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

•

VENIN-leden zijn gerechtigd om meer en/of aanvullende garantie te verlenen aan opdrachtgevers dan hetgeen hierboven is omschreven als
minimale garantievoorwaarden.
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