ALGEMENE VOORWAARDEN NATUURSTENEN BOUWWERK:


Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen
in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.



Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering
in verschillende dikten toegestaan.



Bij maatwerk is in de maatvoering in lengte en breedte een verschil toegestaan bij een lengte van max. 100cm +/1mm, bij een lengte van 101-200cm +/- 1,5mm, lengtes langer dan 200cm +/- 2mm



Bij maatwerk is in de dikte een verschil toegestaan bij een dikte van 2 of 3cm +/-2mm, diktes van 4cm of meer +/3mm.




Tegels mogen een verschil hebben van 0,5% in de lengte en breedte



De opdrachtgever is verplicht het geleverde binnen 3 werkdagen na levering op beschadigingen en/of gebreken te
controleren en vervolgens binnen 3 werkdagen na constatering van eventuele gebreken de leverancier daarvan in
kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd.



Op een verwerkt product is geen enkele reclamatie meer mogelijk op kleur, structuur, maatvoering en eventuele
gebreken.
Boetes en eventuele andere voortvloeiende kosten die betrekking hebben op leveringen van Van Leeuwen
Natuursteen bv worden nimmer geaccepteerd



Indien onderdelen in 1 lijn komen te liggen en de dikte een rol speelt dient dit bij de opdracht specifiek aangegeven te
worden.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN NATUURSTENEN BOUWWERK






De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door:
onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken door opdrachtgever of door het gebruik daarvan voor een ander doel
dan waarvoor het, naar objectieven maatstaven, geschikt is.
onzorgvuldig gedrag door opdrachtgever en/of diens personeel en/of andere door opdrachtgever ingeschakelde
personen.
verstrekte adviezen over verwerking, onderhoud en dergelijke.
het niet waterdicht zijn van aangebrachte zaken en/of materialen.
werking van ondergrond of gebreken daarin.
verontreiniging door of andere gebreken in of aan door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.
De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de opdrachtgever of derden, buiten de leverancier om,
herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid wanneer
zulke werkzaamheden zonder tussenkomst van de leverancier in opdracht of onder toezicht geschieden van een
deskundige, die is aangesteld door de opdrachtgever of diens opdrachtgever dan wel het natuursteen bouwwerk door
derden wordt gelicht, afgehaald, verplaatst of bewerkt.
Indien de leverancier ook de plaatsing heeft uitgevoerd is er een garantie op de bevestiging niet op de natuurlijke
materialen met alle eigenschappen van de toegepaste natuurlijke materialen en alle bovengenoemde punten
Verder zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 4/2015 welke zijn te downloaden op
www.leeuwen-natuursteen.nl. Deze voorwaarden zijn gedoneerd bij de Rechtbank te Den Haag.

ALGEMEEN ONDERHOUD NATUURSTENEN BOUWWERK



Bouwwerk kan worden gereinigd met schoon water.
Indien er specifieke vervuilingen zijn verwijzen wij u naar onze website www.leeuwen-natuursteen.nl. Hier kunt u
allerlei producten vinden die toepasbaar zijn. Stelregel is dat u ten allen tijde een proefstuk opzet en zich houd aan de
voorschriften van de producten.

