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Deze garantiebepalingen betreft de standaard voorwaarden voor garantie van producten bedoelt voor de professionele glastuinbouwmarkt welke zijn gekocht bij 
Industria Horti Lighting B.V. vanaf 1 januari 2019. 

Deze garantiebepalingen dienen gelezen te worden als aanvulling op de van toepassing zijnde algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden voor de technologische 
industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag.  Deze algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden 
kunt u downloaden en opslaan via de volgende link: www.industria-lighting.nl/algemene-verkoop-en-leveringsvoorwaarden-industria-lighting) 

Tenzij anders aangeduid hebben de definities zoals gebruikt in de algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden dezelfde betekenis als die gebruikt in deze 
garantiebepalingen. In alle andere opzichten blijven de algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden ongewijzigd en zijn zij volledig van kracht en van toepassing. In 
geval van een conflict tussen deze garantiebepalingen en de algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden prevaleren deze garantiebepalingen.

In het kader van deze garantiebepaling wordt bedoeld met: 

a) Producten, producten als omschreven in artikel 1.
b) Garantieperiode, de garantieperiode uitgedrukt in jaren. 
c) Verlichtings- systeem, de combinatie van twee producten (Lamp en Elektronisch voorschakelapparaat) van een zelfde merk. 

1. Producten.

Deze garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing op door Industria Horti Lighting geproduceerde HPS eindproducten voorzien een elektronische 
voorschakelapparaat met bijbehorende lamp bedoelt voor gebruik in de Professionele Glastuinbouw, alsmede door Industria Horti Lighting B.V. geleverde losse 
onderdelen t.b.v. deze eindproducten.  

 

2. Garantieperiode.

- Armaturen, de garantieperiode eindigt overeenkomstig algemene verkoop- en  leveringsvoorwaarden artikel XI “Garantie”. 
- Elektronische voorschakelapparaten, indien geleverd als een systeem eindigt de garantieperiode na drie jaar, ingaande 30 dagen na productiedatum 

als vermeld op het productlabel van het armatuur. Indien geleverd als los onderdeel eindigt de garantieperiode na 1 jaar ingaande 14 dagen na 
factuurdatum. 

- HPS lampen, indien geleverd als een systeem eindigt de garantieperiode na vier jaar of 10.000 branduren wat het eerst wordt bereikt is van toepassing, 
ingaande 30 dagen na productiedatum als vermeld op het armatuurlabel. Indien geleverd als los onderdeel eindigt de garantieperiode na 1 jaar ingaande 
14 dagen na factuurdatum.

Bij reparatie of vervanging van de producten zal de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd worden.

 

3. Garantievoorwaarden.

Deze garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing, wanneer de producten zijn geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de “Safety and installation instructions 
IHL50-60”, als bijgevoegd bij elk eindproduct en tevens kunt u deze downloaden en opslaan via de link: www.industria-lighting.nl/producten/indupar-hps-armatuur    

Buiten garantie vallen geheel of gedeeltelijke optredende gebreken ten gevolgen van:

- Oorzaken als beschreven in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, artikel XI “Garantie” lid 6.
- Onoordeelkundig transport, opslag en gebruik van het product.  
- Invloeden van buiten af. (inclusief bliksem)  

4. Uitvoering.

Als beschreven in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, artikel XI “Garantie” lid 3.  

Vervanging van producten of onderdelen geschiedt uitsluitend op basis van een product voor een product. 

Industria Horti Lighting streeft er samen met haar leveranciers naar garantievragen binnen een redelijke en billijke termijn af te wikkelen. Eventuele vooruit gestuurde 
producten en of onderdelen, in afwachting van deze afwikkeling, ontslaan de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting binnen de op de factuur vermelde 
betalingstermijn. Industria Horti Lighting B.V. aanvaardt onder de garantiebepalingen geen enkele aansprakelijkheid voor producten waarvoor de koper zijn 
betalingsverplichtingen niet conform de algemene voorwaarden- en leveringsvoorwaarden heeft voldaan. Industria Horti Lighting B.V. behoudt zich het recht voor 
om deze garantiebepalingen van tijd tot tijd te wijzigen en elke wijziging zal van kracht zijn op alle orders die geplaatst worden op of na de ingangsdatum van een 
wijziging.
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