
 

 

 

 

 

9. KWALITEIT EN GARANTIE (PLAN@OFFICE PATO) 

9.1 Reclameringen ten aanzien van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke 
aflevering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend. Schade ten gevolge van transport of anders 
dienen bij aflevering op transport- of opleverdocument als opmerking vermeld te worden. Indien dit niet het 
geval is, vervalt de transportverzekering en kan de reparatie / vervanging niet onder garantie worden 
verzorgd. In geval van garantie worden onderdelen gratis ter beschikking gesteld.  

9.2 Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier 
geleverde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van 
geleverde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert 
nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde 
geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te 
verbruiken of te verwerken. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens Leverancier 
verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde. 

9.3 Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake de 
geleverde zaken gegrond is, zal Leverancier, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door 
een andere, gelijksoortige zaak.  

9.4 Leverancier is op geen enkele andere wijze dan in het vorige lid bedoeld aansprakelijk voor door afnemer, in 
welke vorm dan ook geleden schade, voor zover niet in strijd met enige geldende dwingend rechtelijke 
bepaling. In geval van onrechtmatige daad van Leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is 
Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, in dat geval is 
de aansprakelijkheid beperkt tot € 45.378,00.  

 
9.5 Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken 

heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens 
Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid 
uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger 
is dan toepassing van het in de vorige leden gestelde.  

 
9.6 De garantie op techniek is 1 jaar, op het frame en scheidingswanden geldt een garantie van 2 jaar. 

In geval van garantie worden onderdelen gratis ter beschikking gesteld. 
Producten of onderdelen die tijdens deze periode defect raken worden naar keuze van Plan@Office 
kosteloos op locatie hersteld dan wel nieuw geleverd. Deze garantie geldt alleen bij inachtneming van de 
door Plan@Office voorgeschreven montage- en gebruikers-richtlijnen. Indien de claim op garantie niet 
terecht blijkt te zijn worden de kosten van reparatie of vervanging alsnog in rekening gebracht. In geval van 
betaalde serviceverlening berekenen wij de voorrijkosten (75 euro) en aanvullende werkuren van 47,50 
euro/uur op basis van nacalculatie door. 
 Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. 
U kunt deze terugvinden op planatoffice.nl/voorwaarden. 

 
  
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van PLAN@OFFICE Dordrecht BV, Amstelwijckweg 21, 3316 BB Dordrecht 

 


