VOORWAARDEN VAN UITGEBREIDE GARANTIE
“Goederen” zijn de goederen die op de voorzijde van dit certificaat genoemd zijn, met uitzondering
van alle software.
“Renishaw” betekent Renishaw plc.
“Koper” is degene die deze uitgebreide garantie koopt.
1.

Met uitzondering van wat hieronder omschreven wordt, herstelt Renishaw - door reparatie of
indien hij verkiest door vervanging - de defecten die de goederen bij juist gebruik vóór de
vervaldatum op de voorzijde van dit certificaat vertonen vanwege uitsluitend materiaal- of
productiefouten. Na reparatie of vervanging start geen nieuwe garantietermijn; voor de
gerepareerde of vervangen goederen blijft de oorspronkelijke garantie doorlopen.

2.

Renishaw is niet aansprakelijk voor kwaliteit, functioneren of geschiktheid van enig product
dat door derden gefabriceerd werd.

3.

Renishaw kan alleen aangesproken worden voor defecten indien koper het defect
onmiddellijk meldt met volledige informatie over de gebruiksomstandigheden waaronder het
zich voordeed en de goederen of relevante onderdelen op eigen kosten naar Renishaw
terugzendt. Renishaw kan naar eigen oordeel administratiekosten in rekening brengen indien
teruggezonden goederen geen defect blijken te vertonen.

4.

Het terugzenden naar Renishaw gebeurt op risico en kosten van koper. Koper draagt zorg
voor adequate verpakking. Gerepareerde en vervangen goederen of onderdelen worden op
risico en kosten van Renishaw verzonden naar het door koper opgegeven adres.

5.

Renishaw is niet aansprakelijk voor enig defect en voorwaarde 1 is niet meer van toepassing
indien de goederen na levering:
(i)
gebruikt zijn voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn;
(ii)
geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen zijn op een manier die niet strikt volgens de
gebruiksvoorschriften van Renishaw is;
(iii)
beschadigd, misbruikt of verwaarloosd zijn, na gebruik niet juist gereinigd of bewaard
werden, of veranderde of ontbrekende identificatiemerken of -nummers vertonen;
(iv)
op enigerlei wijze gemodificeerd of aangepast werden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Renishaw; of
(v)
beschadigd raakten vanwege gebruik nadat ze een defect gingen vertonen.

6.

Beslissingen van Renishaw over alle zaken die in deze uitgebreide garantie zijn opgenomen
en in het bijzonder (maar zonder het voorafgaande te beperken) over de aard en oorzaak van
defecten en mankementen, zijn afsluitend en bindend voor koper.

7.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RENISHAW MET BETREKKING TOT DEZE
UITGEBREIDE GARANTIE IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG VAN € 70.000,-. RENISHAW
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIG
VERLIES (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN DATA, WINST,
OMZET, REPUTATIE OF ANDERE) OF VOOR AANSPRAKEN DOOR DERDEN.

8.

Op deze uitgebreide garantie en de claims of geschillen die zich in relatie ermee voordoen is
het Engelse recht van toepassing, en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve
bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Deze uitgebreide garantie wordt verleend aan degene die de garantie koopt van Renishaw en houdt
de voorwaarden in die op de achterzijde van dit certificaat zijn omschreven.

