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Bepalingen hardware 
 

Artikel 1.  Inspectie en klachten na levering 

1.1 

Koper is verplicht het door hem afgenomen Product bij levering nauwkeurig te (doen) 

inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het 

Product aangetekend schriftelijk aan Verkoper worden Gebreken die redelijkerwijs niet 

binnen de in artikel 1.1. gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten 

onverwijld na constatering aangetekend schriftelijk aan Verkoper worden gemeld. 

1.3 

Koper is verplicht om onverwijld na constatering van het gebrek het gebrekkige Product aan 

Verkoper toe te sturen. 

1.4 

Indien Koper klacht tijdig, correct en naar het oordeel van Verkoper gegrond, kenbaar maakt 

over gebreken aan het Product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid 

beperkt tot de in artikel 2.2. omschreven verplichting, met inachtneming van de overige 

bepalingen van artikel. 

 

Artikel 2. Garantie 

2.1 

Verkoper staat jegens Koper ervoor in dat het Product beantwoordt aan alle wettelijke 

vereisten en aan hetgeen terzake is overeengekomen gedurende 12 maanden na aflevering, 

mits normaal en zorgvuldig gebruikt en alle voor dit gebruik gegeven (mondelinge) instructies 

stipt en volledig worden nagekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 2.3. 

2.2 

Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepaling van artikel 1 is geklaagd en 

genoegzaam is aangetoond dat het Product niet beantwoordt aan hetgeen terzake is 

overeengekomen, heeft Verkoper de keus hetzij het niet-deugdelijk Product te vervangen, 

hetzij dit te (doen) laten repareren. Door voldoening aan een van de hierboven genoemde 

prestaties is Verkoper terzake van haar verplichtingen volledig gekweten. 

2.3 

In de volgende omstandigheden rusten op Verkoper in géén geval de in artikel 2.2. 

omschreven verplichtingen: 

A. indien Koper niet binnen 8 dagen na constatering van het gebrek dit aangetekend 

schriftelijk aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt; 

B. indien gebreken aan het Product het gevolg zijn van normale slijtage, 

onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van Koper of de productgebruiker; 

C. indien het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bestemming 

daarvan. 

 


