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 GARANTIEVERKLARING  
voor het functioneren van de  
geleverde en gemonteerde gegoten  
composietstenen elementen  
Holonite B.V. (blad 1)  

 
De ondergetekende:  

Holonite B.V.  
Gevestigd te: Ambachtsweg 9, 4691 SB Tholen  
Hierna te noemen De Garant is in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

de heer P.R. Konings of diens rechtsopvolger  
A. De Garant verklaart te hebben kennisgenomen van de besteksbepalingen ten behoeve van:  

Het project  
Hierna te noemen: Project.  

In opdracht van  
Gevestigd te  
Hierna te noemen: de Opdrachtgever.  
B. De Garant verklaart in het kader van voormeld Project aan Opdrachtgever  
onder de werking van deze garantie te hebben geleverd en te hebben laten monteren:  

Muurafdekkers en Raamdorpels  
Hierna te noemen: Producten.  

Volgens de Holonite ordernummers:  
1. Dat Garant zich verbindt, als klaarblijkelijk geconstateerde gebreken kennelijk te wijten zijn aan de hierboven 
genoemde Holonite onderdelen en / of montagewerkzaamheden, deze naar keuze van Holonite te herstellen of te 
vervangen, tegen de voorwaarden zoals omschreven op blad 2.  
 
2. Dat de garantieverklaring zal gelden vanaf de leveringsdatum zijnde d.d. van de hierboven genoemde 
composietstenen Holonite producten en in aansluiting daarop gedurende een periode van 7 jaar en wel als volgt:  
 
Gedurende de eerste twee jaar van de garantieperiode: 100% van de met het benodigde herstel en/of 
vervanging samenhangende kosten en tegen de voorwaarden zoals omschreven op blad 2 en voor de daarop 
volgende jaren als volgt:  
In het 3e en 4e jaar van de garantieperiode: 70%.  
In het 5e en 6e jaar van de garantieperiode: 50%.  
In het 7e jaar van de garantieperiode: 20%.  
Deze garantieverklaring is slechts geldig, bij retour ontvangst van beide getekende kopie exemplaren  
(voor akkoord) Opdrachtgever.  

 
Voor Holonite B.V.    Voor akkoord Opdrachtgever  
________________________________________________  ________________________________________  

P.E.L. Zevenbergen    (Naam en handtekening directie  
Manager Verkoop    en/of tekenbevoegde functionaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GARANTIEVERKLARING  
voor het functioneren van de  
geleverde en gemonteerde gegoten  
composietstenen elementen  
Holonite B.V. (blad 2)  

 
Garant verklaart:  
1. te hebben kennisgenomen van de besteksbepalingen 
van het project, hierna te noemen: ‘Project’,als 
omschreven in punt A. op blad 1 van deze 
garantiebepaling.  
2. in het kader van voormeld Project aan ‘Opdrachtgever’ 
zoals omschreven in punt A. op blad 1 onder de werking 
van deze garantie te hebben geleverd en te hebben laten 
monteren: hierna te noemen ‘Product(en)’ zoals 
omschreven in punt B. op blad 1 van deze 
garantiebepaling.  
3. onder de werking van de op de Producten toepasselijke 
geldende normen (w.o. NEN-normen) alsmede onder de 
voorwaarden van deze garantieverklaring en mede onder 
de werking van de daarop van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden van Garant en tenslotte op voorwaarde van 
de juiste en volledige nakoming door de Opdrachtgever 
van de voor haar jegens Garant uit de 
leveringsovereenkomst met betrekking tot de Producten 
voortvloeiende verplichtingen, jegens Opdrachtgever te 
garanderen dat zij zich ertoe verbindt om voor haar 
rekening alle voorkomende gebreken aan de Producten te 
herstellen, hetzij door vervanging dan wel door herstel 
(zulks ter keuze van Garant) tenzij Garant aantoont dat die 
gebreken niet voor haar risico komen, welke garantie 
wordt verleend onder de hierna volgende door 
Opdrachtgever geaccepteerde voorwaarden:  
• deze garantieverklaring geldt vanaf de leveringsdatum 
van de Producten zoals vermeld op de op de levering 
betrekking hebbende factuur of vrachtbrief tot en met een 
periode van zeven jaar daaropvolgend;  
• de omvang van de garantie bedraagt gedurende de 
eerste twee jaar 100% van de met het benodigde herstel 
en/of vervanging samenhangende kosten, en voor de 
daarop volgende jaren 70% (voor het 3e en 4e jaar), 50% 
(voor het 5e en 6e jaar) en 20% (voor het 7e jaar);  
• de garantie betreft uitsluitend de kosten die aan de zijde 
van Garant worden gemaakt ter reparatie of vervanging 
van het gebrekkige Product, alsook de daarmee direct 
samenhangende eventuele demontagekosten en 
montagekosten;  
• iedere aansprakelijkheid van Garant voor andere dan 
deze kosten of voor welke ander schade dan ook wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten;  
• de garantietermijn van onder de werking van deze garan-
tie herstelde en/of vervangen Producten wordt tengevolge 
van dat vervang en/of herstel niet vernieuwd en/of ver-
lengd;  
• de garantie komt te vervallen als door anderen dan 
Garant herstel- en of vervangingswerkzaamheden worden 
uitgevoerd aan de Producten zonder dat Garant daarmee 
tevoren uitdrukkelijk heeft ingestemd.  
4. deze garantie is gebaseerd op en beperkt tot de stand 
en kennis van de techniek ten tijde van de fabricagedatum. 
De garantie geldt voorts slechts onder het voorbehoud van 
goede en regelmatige inspectie en onderhoud door en 
voor rekening van de opdrachtgever. Infobladen en 
onderhoudsvoorschriften van garant dienen door 
opdrachtgever in acht te worden genomen.  

5. van de werking van deze garantie in elk geval zijn 
uitgesloten gebreken en/of kosten die aan de 
elementen zijn ontstaan:  
• die het gevolg zijn van en/of voortvloeien uit onjuist en/of 
onoordeelkundig gebruik en/of gebruik dat niet in 
overeenstemming is met de toepassingsfunctie van het 
Product;  
• waarvan het bestaan ten tijde van de levering aan 
opdrachtgever bekend had kunnen c.q. behoren te zijn 
doch niet binnen een redelijke periode na de levering 
schriftelijk aan Garant is gemeld;  
• die het gevolg zijn van verwaarlozing en/of gebrek aan 
en/of foutief onderhoud van de Producten;  
• die het gevolg zijn van normale slijtage van de Producten 
en/of aan de zaken waarin de Producten zijn verwerkt, 
zoals - maar niet beperkt tot - het tengevolge van 
weersomstandigheden en omgevingsinvloeden (zoals 
belastingen) verkleuren en/of verweren van de Producten;  
• die het gevolg zijn van overmacht;  
• die op grond van een door Garant aangewezen des-
kundige het aantoonbaar gevolg zijn van oorzaken die in 
de risicosfeer van Opdrachtgever en/of derden liggen, 
bijvoorbeeld als gevolg fouten en/of tekortkomingen in de 
(bouw)constructie(s) waarin de Producten zijn toegepast;  
• die betrekking hebben op geringe kleur- en/of maatafwij-
kingen, zulks binnen in overleg met Opdrachtgever vast te 
stellen toleranties.  
6. de aanwezigheid van een gebrek geeft de 
opdrachtgever niet het recht om zijn 
betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te 
schorten. Garant is niet gehouden tot enige prestatie 
indien en zolang de opdrachtgever niet aan al zijn 
verplichtingen jegens Garant (waaronder betaling van de 
overeengekomen prijs) heeft voldaan, ongeacht of deze 
verplichtingen voortvloeien uit de gesloten overeenkomst 
of op andere wijze zijn ontstaan.  
7. indien de door Garant op grond van haar 
garantieverplichting verrichte prestaties ertoe leiden dat de 
opdrachtgever in een voordeliger positie komt te verkeren 
dan waarin hij verkeerd zou hebben indien er geen 
aanleiding zou hebben bestaan tot het verrichten van de 
prestaties dan zal opdrachtgever gehouden zijn dat 
voordeel op basis van "nieuw voor oud" aan Garant te 
vergoeden.  
8.deze garantie is gedurende de gehele geldigheidsduur 
van de garantie voor opdrachtgever overdraagbaar op  
zijn rechtverkrijgenden. Alle geschillen die naar aanleiding 
van deze garantie of daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Garant 
mochten ontstaan worden beslecht door de in de 
algemene voorwaarden aangewezen instantie.  
Voor Holonite B.V. Voor akkoord Opdrachtgever  
-------------------------------- -------------------------------------  
P.E.L. Zevenbergen  (Naam en handtekening  

Manager Verkoop  directie en/of 
tekenbevoegde  
functionaris) 

 


