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Garantieverklaring Postpoint 
 
Opdrachtgever  :       

Project   :      
Werknummer  :      

Opdrachtbevestiging :      

 
De garantie heeft betrekking op :  

Postkasten, pakketboxen en bewegwijziering. 
 
 

 
Postpoint stelt zich garant voor alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of  

dienst rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen tenzij de gebreken niet voor risico van Postpoint komen, te  
beoordelen door Postpoint. 

 
Ingangsdatum en duur van de garantie.  

De garantieverklaring geldt vanaf het moment van levering en in aansluiting daarop gedurende een periode van 3 jaar. 
 

Omvang van de garantie 
De garantie omvat uitsluitend de vervanging van een defect onderdeel of herlevering van het totale product zulks ter 

beoordeling van Postpoint. 
Elke vordering tot vergoeding van gevolgschade is uitgesloten. 

- De garantie is alleen van kracht wanneer het product op de juiste wijze is gemonteerd, gebruikt en regelmatig onderhouden 
zulks te boordelen door Postpoint. 

Voor corrossievast stalen onderdelen worden hierbij de richtlijnen gehanteerd vastgelegd in het document “Reinigen en 
onderhoud van RVS”, te downloaden van de website. Voor gecoate oppervlaktes zijn de richtlijnen vastgelegd in de brochure “ 

reinigen van gepoedercoate oppervlaktes” uitgebracht door het Visem en te downloaden van de website. 
-  De duur van de garantie van onderdelen is nooit langer dan de door de fabricant verstrekte garantietermijn 

- De garantie heeft betrekking op de deugdelijkheid bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud voor goede 

   werking c.q. het technische functioneren. 
 

Uitsluitingen 
- Schade ten gevolge van vormverandering in de bouwkundige constructie, van    niet op de juiste wijze uitgevoerde 

werkzaamheden of gebruik van ondeugdelijke materialen; 
- Schade ten gevolge van werkzaamheden welke niet door of in opdracht van Postpoint aan de geleverde goederen zijn 

uitgevoerd, waaronder transport, opslag op de bouwplaats en verrichte reparaties van de   opdrachtgever zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Postpoint; 

- Mechanische beschadigingen van lak of anodisatielaag; 
- Schade ten gevolge van luchtverontreiniging, natuurrampen en oorlogsomstandigheden; 

- Schade ontstaan door eventuele optredende corrosie indien bij buitentoepassing gekozen wordt voor niet corrossievast 
staal; 

- Schade aan materialen die in gevolge voorschrift van de opdrachtgever zijn toegepast door Postpoint waarvan deze 
uitdrukkelijk heeft meegedeeld dat zij buiten de garantie vallen. 

 
Garantie en reparatie 

Een reparatie of een herlevering van een product is gegarandeerd voor de duur van de resterende garantieperiode. 

 
Gebreken terzake waarvan beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen, na 

vaststelling van een eventueel gebrek, schriftelijk aan Postpoint te worden gemeld. 
 


