
GARANTIEVOORWAARDEN 

 
 

FIZGIG AUTOMATION B.V. garandeert de goede werking van haar systemen onder de volgende voorwaarden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. de speciale apparatuur/systemen worden geleverd volgens de 
specificatie in de orderbevestiging. 
 
2. de maximale capaciteit en cyclustijden of productsnelheden 
zoals vermeld in de orderbevestiging mogen door de klant niet 
worden overschreden. 
 
3. FIZGIG AUTOMATION B.V. garandeert de constructie van haar 
apparatuur voor en garandeert de goede werking van alle 
bewegende delen. Slijtage van slijtageonderdelen en 
gereedschap valt niet onder de garantie. 
 
4. de klant is verplicht de speciale uitrusting te laten keuren door 
FIZGIG AUTOMATION B.V. (service en onderhoud). Bij oneigenlijk 
gebruik vervalt de aanspraak op garantie. 
 
5 De klant moet de apparatuur onderhouden en correct 
gebruiken. 
 
6. Productie met de apparatuur is alleen toegestaan wanneer 
het systeem is geïnspecteerd en vrijgegeven voor productie door 
FIZGIG AUTOMATION B.V. 
 
7. De garantieperiode volgens de orderbevestiging begint op de 
dag van de definitieve oplevering. 
 
8. FIZGIG AUTOMATION B.V. zal ervoor zorgen dat gedurende de 
garantieperiode een monteur beschikbaar is. Alle transport- of 
verzendkosten, kosten voor demontage en montage en reis- en 
verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
 
9. Monstermateriaal voor het testen van de speciale 
uitrusting/systemen wordt kosteloos door de opdrachtgever ter 
beschikking gesteld. 
 
10. de opdrachtgever zal voor zijn productie het basismateriaal 
gebruiken zoals vermeld in de orderbevestiging.  
 
11. De opdrachtgever is verplicht het systeem zodanig op te 
zetten dat schadelijke invloeden van buitenaf worden 
uitgesloten. 
 
12. Gedurende de garantieperiode is FIZGIG AUTOMATION B.V. 
gerechtigd om toegang te krijgen tot de installatie op elk 
moment. Tijdens garantiewerkzaamheden zal een 
vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. In geval van vervanging van machineonderdelen zijn de 
kosten van deze onderdelen voor rekening van FIZGIG 
AUTOMATION B.V., exclusief verzendkosten, belasting en 
wettelijke heffingen. Alle vervoers- of transportkosten, kosten 
voor demontage en montage, reis- en verblijfkosten zijn voor 
rekening van de klant.  
De defecte onderdelen dienen ter beoordeling van de garantie 
aan FIZGIG AUTOMATION B.V. te worden geretourneerd. 
 
14. De specificatie van de door FIZGIG AUTOMATION B.V. 
gespecificeerde hydraulische olie moet in acht worden 
genomen. Andere soorten olie mogen niet worden gebruikt. 
 
15. Uitgesloten van garantie zijn installaties of andere zaken die: 
1) niet zo goed als nieuw waren op het moment van levering; 
2) niet door FIZGIG AUTOMATION B.V. zijn geassembleerd; 
3) werden geassembleerd door FIZGIG AUTOMATION B.V. 
technici maar niet zijn geleverd door FIZGIG AUTOMATION B.V.  
 
16. de garantie is slechts geldig indien de cliënt zijn 
verplichtingen jegens de aannemer (financieel en dergelijke). 
 
17. indien de koper tijdens de garantieperiode herstellingen of 
reparaties of wijzigingen laat uitvoeren door derden zonder er 
voorafgaande toestemming van de verkoper, of zijn 
betalingsverplichtingen niet nakomt, vervalt de 
garantieverplichting van de verkoper onmiddellijk. De koper 
heeft niet het recht om betaling te weigeren, betalingen op 
grond van het feit dat de verkoper niet, nog niet of slechts 
gedeeltelijk van de garantieverplichting is nagekomen. 
 
18) De door FIZGIG AUTOMATION B.V. voorgestelde 
reserveonderdelen moeten op voorraad zijn en tijdens de 
garantiewerkzaamheden ter beschikking van de koper staan. 
 
19. indien het bovenstaande niet wordt nageleefd, vervalt de 
volledige garantie en er kan geen aanspraak op worden 
gemaakt. 
 
20. eventuele gevolgschade door niet-productie is niet voor 
rekening van FIZGIG AUTOMATION B.V. 
 


