GARANTIE & ONDERHOUD

COOXS®

Gefeliciteerd met de
aankoop van uw COOXS®
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw COOXS® buitenkeuken. Met het juiste onderhoud kunt u jarenlang genieten van het buitenleven met COOXS®. In deze handleiding leggen wij u uit wat u vooral wel en vooral niet moet doen
om uw COOXS® een duurzame toekomst te geven. Om u alvast goed op weg te helpen geven wij een aantal instructies
mee:
- Deze handleiding geldt enkel voor de COOXS® buitenkeuken en niet voor werkbladen en bijgeleverde accessoires als
barbecues, koelkasten etc. Hiervoor dient u de instructies van desbetreffende fabrikant te raadplegen;
- De bedieningshandleiding moet worden doorgelezen en nageleefd;
- Niet-naleving vrijwaart ons, de fabrikant, van zijn aansprakelijkheid;
- U, de klant, dient de handleiding te bewaren en bij een eventuele verkoop
Wij wensen u veel plezier van uw buitenkeuken en met vragen kunt u ons altijd bereiken via info@cooxs.nl of
0342 751 120.
Christiaan Morren en Gerard Jansen
Oprichters COOXS®

ONDERHOUD EN REINIGING

Geniet nog langer van uw
buitenkeuken
Zure en grove schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld, staalwol, schuurspons, messen en reinigingsmiddelen
met oplosmiddel (thinner, wasbenzine, terpentine etc.) zijn niet geschikt voor het schoonmaken en kunnen voor
onherstelbare schade zorgen. De voorschriften voor ongevallenpreventie, milieubescherming en bescherming
van de omgeving moeten in acht worden genomen. Gebruik nooit hogedrukreinigers. Door het gebruik van deze
hogedrukreinigers kunnen onherstelbare beschadigingen aan het product ontstaan.
Voorzorgsmaatregelen
- U dient het metaalwerk minimaal eenmaal in het jaar, bij sterke verontreiniging vaker, grondig te reinigen;
- Met name in een omgeving met zout water kan zout worden overgedragen en kan zout zich op het product afzetten.
Deze zoutafzetting moet regelmatig en zodra dit noodzakelijk is, verwijderd worden, echter minstens 2 maal per jaar. Zo
beschermt u de metalen delen en hun oppervlak tegen corrosie door zoute oplossingen;
- Na ieder gebruik van de buitenkeuken moeten alle bevuilde materialen schoongemaakt worden van vetten en zuren;
- Gebruik bij het schoonmaken schoon water, eventueel met geringe toevoegingen van neutrale of zeer zwakke
alkalische wasmiddelen;
- Het niet naleven van bovenstaande punten kan het verlies van de garantie van het product tot gevolg hebben.
Onderhoud en reparatie
U mag uitsluitend reinig werkzaamheden aan de buitenkeuken uitvoeren. Alle vormen van onderhoud of reparatie
dienen gedaan te worden door een vakman. In overleg is het mogelijk dat u werkzaamheden zelf uitvoert, dit dient
schriftelijk bevestigd te worden door COOXS®.

GARANTIEVERKLARING

De zekerheden van
COOXS® buitenkeukens
De ondergetekende:
De v.o.f. COOXS®, gevestigd te Garderen, ingeschreven bij de KVK onder nummer 73168106 en hierbij vertegenwoordigd door haar directeuren Christiaan Morren en Gerard Jansen, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”;
Verklaart hierbij aan:
De eindklant, welke de gebruiker is, te weten een natuurlijk persoon, die een rechtshandeling voor een doel verricht dat
noch commercieel is, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven, hierna te noemen “de
Opdrachtgever”;
Met betrekking tot de in de Offerte of Opdrachtbevestiging beschreven en geleverde producten van het fabricaat
COOXS®, ingaande op de dag van aanvang van de montage en installatie van de in de Offerte of Opdrachtbevestiging
beschreven producten, garantie te verlenen en wel onder de navolgende bepalingen:
Artikel 1: Duur en omschrijving garantie
1.

De Opdrachtnemer staat voor een periode van de in artikel 8 beschreven tijdsduur in voor de deugdelijkheid

van de geleverde zaak.
2.

De Opdrachtnemer staat voor een periode van de in artikel 8 beschreven tijdsduur in voor de goede uitvoering

van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover de Opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan. Kiest de Opdrachtnemer voor het vervangen van delen, dan worden de te vervangen delen eigendom van
de Opdrachtnemer.
3.

De Opdrachtnemer staat voor een periode van de in artikel 8 beschreven tijdsduur in voor de deugdelijkheid

van de installatie en/of montage van een geleverde zaak.
4.

Als de in de leden 1 t/m 3 omschreven prestatie niet deugdelijk is geweest, zal de Opdrachtnemer deze alsnog

deugdelijk uitvoeren. De Opdrachtnemer bepaalt zelf de wijze waarop hij dit doet.
5.

Natuurlijke verouderingen van de materialen en de oppervlaktebehandelingen als kleine kleurverschillen of

vormwijzigingen zijn normaal en vallen buiten de garantie.
6.

Onderdelen of materialen die door de Opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door de Op-

drachtgever aan hem worden toegezonden.
7.

In alle gevallen komen voor rekening van de Opdrachtgever: kosten voor het toesturen van te herstellen of te

vervangen onderdelen of materialen, kosten voor het terugsturen van herstelde of vervangende onderdelen of materialen, reis- en verblijfkosten en kosten voor het huren van machines, hijs- en klimmateriaal.
Artikel 2: Gelegenheid tot herstel
1.

De Opdrachtgever dient te allen tijde de Opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te

herstellen.
Artikel 3: Algemene uitsluitingen
1.

Deze garantiebepaling vervalt indien de door COOXS® geleverde producten niet volgens bovenstaande On-

derhoudsvoorschriften zijn onderhouden dan wel op onbehoorlijke wijze wordt gebruikt. Hieronder wordt o.a. verstaan:

-

Het eigenmachtig aanbrengen van veranderingen;

-

Het eigenhandig verplaatsen van de producten;

-

Het blootstellen van het product aan inwerkingen van buitenaf, bijvoorbeeld chemisch agressieve stoffen,

vloeistoffen, dampen of gassen;
-

Het niet reinigen van het product conform de handleiding;

-

Het gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren;

-

Verwaarlozing van het desbetreffende product;

-

Defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag, natuurrampen en overige buitennormale weersom-

standigheden.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
1.

Behoudens het nakomen van bovenstaande garantieverplichtingen, is de verplichting tot schadevergoeding

van de Opdrachtnemer op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen of welke andere wettelijke grondslag dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van
een door of ten behoeve van de Opdrachtnemer gesloten verzekering wordt uitbetaald.
2.

Als Opdrachtnemer om wat voor reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 is vergoeding

van schade beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bestaat uit onderdelen of deelleveringen is vergoeding van de schade beperkt tot
maximaal 10% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
3.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt enige vorm van gevolgschade, onder andere bestaande uit stag-

natieschade, productieverlies, gederfde winst en reis- en verblijfkosten. Tevens wordt opzichtschade van vergoeding
uitgesloten. Dat wil zeggen schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Ten slotte wordt ook
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten
van de Opdrachtnemer uitgesloten van vergoeding.
Artikel 5: Meldplicht
1.

Opdrachtgever kan op een gebrek in de in artikel 1 genoemde prestatie(s) geen beroep meer doen, als hij

hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken met
aangetekende brief of mail bij Opdrachtnemer heeft gemeld.
Artikel 6: Overeenkomstige toepassing
1.

Het bepaalde in de artikelen 1 t/m 9 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Op-

drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
Artikel 7: Overdraagbaarheid
1.

De garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar.

Artikel 8: Garantietermijnen
1.

Deze bepalingen zijn geheel van toepassing op de door COOXS® geproduceerde en geleverde producten en

materialen met een periode van 5 jaar.
Artikel 9: Voorwaarden
1.

Dit garantiecertificaat is onlosmakelijk verbonden met de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de

Opdrachtgever akkoord bevonden Offerte of Opdrachtbevestiging, bovenstaande Onderhoudsvoorschriften alsook de
Algemene Voorwaarden van COOXS® welke in te zien zijn via: www.cooxs.nl/algemene-voorwaarden/;
2.

Indien en voor zover een bepaling uit de Algemene Voorwaarden afwijkt dan wel tegenstrijdig is ten opzichte

van een bepaling uit het Garantiecertificaat, heeft de bepaling uit het Garantiecertificaat voorrang.

ONDERHOUDSLOGBOEK

Onderhouden als nooit
tevoren

Lindenlaan 6, 3886 AH Garderen
mail info@cooxs.nl
bel 0342 751 120

WWW.COOXS.NL

