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GARANTIE
1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik
van het toestel, door de eerste eigenaar en mits
geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de
regels van de kunst.
2. De waarborg slaat alleen op het apparaat of
onderdelen van het apparaat. Jaga heeft de keuze
tussen het vervangen of het herstellen van het
apparaat of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen
aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht
gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen
of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de
waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga
gedurende de eerste zes maanden na de levering
een supplementaire waarborg voor alle kosten van
verplaatsing en herstelling.
3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de
periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De
vervanging of herstelling verlengt in geen geval
de oorspronkelijke waarborgperiode.
4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of
onderdelen waarop de informatie omtrent type en
serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatienummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd
werden door personen die daartoe door Jaga niet
gemachtigd zijn.
5. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van
het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van
de normale spanning voorzien voor de werking

van het toestel, idem voor hydraulische druk,
uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele
waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in
geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen
geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden
of gedurende een zekere tijd worden geledigd,
indien ze worden verwarmd door industriewater,
stoom of water dat chemische producten of grote
hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het
systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI
2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof
en vocht, ter vermijding van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar
de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen
volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt
ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst
worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze
omstandigheden moet de koper zich wenden tot
de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte
radiatoren is evenmin toegelaten in de volgende
ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna.
6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie
van de hand door defecten welke ontstaan door
verkeerde behandeling en/of gebruik van een

toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val
van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouawd zijn dat ze niet eenvoudig
bereikbaar zijn.
7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar
de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en
in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten
kunnen deze schalen voorafgaandelijk opvragen,
hetzij bij de verkoopsadministratie hetzij bij de
technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse
aanbiedt.
8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden
aan de technicus van de dienst-na-verkoop.
9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatiedatum.
Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum.
10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.
Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in
geval van verkoop aan onderdanen van andere
EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot
de EU.

DUUR VAN DE WAARBORG
Low-H2O
Warmtewisselaar

Elektrische
onderdelen

Overige
onderdelen

Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play /
Wandinbouw / Mini Canal

30 jaar

---

10 jaar

Strada Hybrid / Wandinbouw Hybrid / Knockonwood DBE /
Mini Vrijstaand Hybrid / Mini Canal Hybrid

30 jaar

2 jaar

10 jaar

DBH unit / Elektro-weerstand

---

2 jaar

---

Sani Electric

---

2 jaar

5 jaar

Ventielen voor Low-H2O verwarmingselementen / Jaga Deco ventielen

---

---

3 jaar

Clima Canal / Micro Canal / Brise / Briza / Vertiga Hybrid/ Freedom

5 jaar

2 jaar

10 jaar

AVS Luchtverhitter

5 jaar

2 jaar

5 jaar

Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra / Heatwave

---

---

10 jaar

Handdoekhouder

---

---

5 jaar

Type toestel
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VERKOOPSVOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN KONVEKTCO NEDERLAND B.V.
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ’s Hertogenbosch op 4 juli 2002 onder nummer: 77/2002
Konvektco Nederland B.V. wordt aangeduid als: “Opdrachtnemer”.
De wederpartij van opdrachtnemer wordt aangeduid als:
“Opdrachtgever”.
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
1.2 Een Opdrachtgever die eenmaal met Opdrachtnemer de
toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, wordt geacht bij latere aanbiedingen en overeenkomsten stilzwijgend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
1.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden
niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan
van de juistheid hiervan.
2.3 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft
Opdrachtnemer het recht alle kosten die zij heeft moeten
maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
3. Wijzigingen
3.1 Wijzigingen in aanbiedingen en overeenkomsten en
afwijkingen daarvan zijn slechts rechtsgeldig, indien zij
schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
4. Prijzen
4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gelden
alleen voor de op de aanbieding betrekking hebbende
bestellingen en materialen.
4.2 Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd
op de ten tijde van die opgave geldende fabrieksprijzen.
Indien na de datum van de opgave of aanbieding één of
meer prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat
respectievelijk ondergaan, is Opdrachtnemer te allen tijde
gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen, ook indien
inmiddels een overeenkomst tot stand is gekomen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen
per stuk en exclusief omzetbelasting.
5. Betaling
5.1 Betaling van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 30
dagen na de factuurdatum in contanten ten kantore van
Opdrachtnemer of op een van haar giro- of bankrekeningen.
5.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours uit te voeren.
5.3 Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd of
leveringen in gedeelten plaatsvinden, is Opdrachtnemer
niet tot verdere uitvoering of levering verplicht dan nadat
de op de reeds gedane gedeeltelijke uitvoering of levering
betrekking hebbende facturen volledig zijn betaald.
5.4 Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet volledig aan
haar betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij zonder
nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is zij
vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening de
wettelijke rente verschuldigd.
5.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die het gevolg zijn van de invordering van het door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.
5.6 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd
haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft
alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover
Opdrachtnemer na te komen.
5.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar betalingsverplichting tegenover Opdrachtnemer op te schorten en ieder
beroep van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

5.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor de betaling van
al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd
is of zal worden. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewenste zekerheid niet kan of wil verstrekken, is
Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar
verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken blijven volledig eigendom van
Opdrachtnemer zolang de vorderingen van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever terzake van de tegenprestatie voor alle
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens enige
overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede
terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten, niet volledig
zijn voldaan. De enkele omstandigheid dat Opdrachtnemer
op enig moment geen vordering op Opdrachtgever (meer)
heeft, doet het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer
niet eindigen.
6.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Opdrachtgever niet toegestaan die zaken
op enigerlei wijze te bezwaren.
6.3 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud
heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug
te nemen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe al die
plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en
Opdrachtgever zal aan teruggave van de zaken haar volledige medewerking verlenen.
7. Levertijd
7.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te
beschouwen als fatale termijnen.
7.2 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is
overeengekomen dat Opdrachtnemer haar prestaties op
een bepaalde dag of binnen een bepaalde termijn dient te
verrichten, zal Opdrachtnemer zich inspannen die prestaties
tijdig te verrichten.
7.3 Overschrijding van enige termijn door Opdrachtnemer,
om welke reden dan ook, doet voor Opdrachtgever geen
enkel recht ontstaan, met name niet het recht enigerlei vergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen.
8. Overgang risico
8.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren
zaken zijn vanaf het magazijn van Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.
8.2 Ook ingeval Opdrachtnemer de zaken installeert en/
of monteert, gaat het risico op Opdrachtgever over op het
moment dat de zaken het magazijn van opdrachtnemer verlaten.
9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden
tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
9.2 Onder omstandigheden als bedoeld in het vorige lid
worden onder andere verstaan: het niet of niet tijdig voldoen door fabricanten, andere toeleveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen tegenover Opdrachtnemer,
het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
9.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de
nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben
in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van
de ontbinding geleden of te lijden schaden.
10. Uitsluiting aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
10.2 Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor vergoeding
alleen in aanmerking die schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Alsdan beperkt de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer zich bovendien tot ten hoogste 10% van de
prijs, de omzetbelasting daar niet onder begrepen, van dat
deel van de opdracht of deelopdracht dat in het betreffende
geval tot schade heeft geleid.

10.3 Indien en voor zover dat niet reeds uit het voorgaande
zou blijken, komt niet voor vergoeding in aanmerking:
a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade
en gederfde winst;
b. vervolgschade, in welke vorm dan ook;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van hulppersonen.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.
11. Productgarantie
11.1 De producten die Opdrachtnemer verkoopt en levert
worden (merendeels) vervaardigd door de producent: Jaga
N.V. te België (hierna: de Producent). De door de Producent
gehanteerde garantieregeling is ook van toepassing op de
rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Bepalend is de garantieregeling van de Producent zoals die
geldt op de dag dat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt. Voor wat betreft deze
productgarantie zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever
in ieder geval rechtens nooit tot meer gehouden zijn dan de
Producent terzake gehouden zou zijn te doen.
11.2 De toepasselijke garantieregeling van de Producent
bevat garantiebepalingen met betrekking tot de door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren producten. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever wordt louter en alleen
beheerst door het bepaalde in onderdeel 10 van deze
Algemene Voorwaarden, alsmede door het bepaalde in de
laatste zin van onderdeel 11.1 van deze algemene voorwaarden.
Indien in de garantieregeling van de Producent een geschillenregeling is opgenomen, prevaleert in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in
onderdeel 15 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen
geschillenregeling.
12. Retourzendingen
12.1 Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde
deugdelijke producten kunnen niet worden geretourneerd.
12.2 Indien Opdrachtgever desalniettemin een of meer producten wenst te retourneren, kan Opdrachtnemer – geheel
te harer beoordeling – die wens honoreren en dienen de
navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:
a. Het verzoek van Opdrachtgever tot retourzending dient
door Opdrachtnemer te worden aanvaard;
b. Bij retourzending dient Opdrachtgever het ordernummer
of factuurnummer en de orderdatum te vermelden;
c. Tot creditering kan slechts worden overgegaan indien
de retour gezonden producten geheel gaaf en ongebruikt
in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in
bezit van Opdrachtnemer terugkomen;
d. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening te
brengen.
13. Reclamaties
13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen
beroep meer doen, wanneer zij niet binnen 14 dagen nadat
zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren
te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.
14. Niet-afgenomen zaken
14.1 Wanneer zaken niet of niet tijdig door Opdrachtgever
zijn afgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd die zaken
voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.
15. Geschillen
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar
aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement
te ‘s-Hertogenbosch.
15.3 Indien geschillen voortvloeien uit of ontstaan naar
aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, gesloten overeenkomst, is het
bepaalde in onderdeel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke competentiebepalingen.
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QUALITY

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde
gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW.
Prijzen geldig vanaf 1 juli 2021. Vervangt alle bestaande prijslijsten.
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