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Moll bauökologische Produkte GmbH, Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen, Duitsland

Moll bauökologische Produkte GmbH (hierna te noemen „Moll“) biedt conform de bepalingen van deze garantieovereenkomst jegens de rechthebbende overeenkomstig punt 2 
voor de garantieperiode overeenkomstig punt 4 een beperkte fabrieksgarantie op pro clima standaardproducten van Moll (hierna te noemen „product“).

Rechthebbende is de klant die het product direct van Moll heeft verkregen, alsook diens eindklant voor zover deze kan aantonen dat hij de producten van een directe klant 
van Moll heeft verkregen (hierna te noemen „claimer“). De rechthebbende kan de aanspraak op garantie aantonen door de aankoopnota of, wanneer er geen schriftelijke 
overeenkomst is, de factuur (hierna te noemen „bewijs voor gegrondheid“).

In het kader van deze garantieovereenkomst geldt de garantie alleen wanneer gedurende de garantieperiode overeenkomstig punt 4 de kwaliteit van het product afwijkt van 
de kwaliteit volgens de bij aankoop geldige specificatie van Moll en voor zover deze afwijking niet is veroorzaakt door onjuist gebruik van het product, met name het niet 
volgen van de aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, het onderhoud of het verwerken, dan wel door invloeden van buitenaf op het product. Moll verleent uitdrukkelijk 
geen verdergaande garantie.

De garantie op de producten geldt voor de duur van zes jaar vanaf de datum van de verkoop van het product door Moll aan de eerste klant. De garantieperiode wordt verlen-
gd tot tien jaar vanaf de datum van de verkoop van het product door Moll aan de eerste klant, indien de producten uitsluitend in combinatie met standaardproducten van pro 
clima worden verwerkt, voor zover het pro clima systeem producten voor het gebruik aanbiedt.

De claimer dient een claim overeenkomstig punt 3 gedurende de garantieperiode overeenkomstig punt 4 per omgaande, echter uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na 
constatering schriftelijk aan Moll te melden en tegelijkertijd het bewijs voor gegrondheid te overleggen.

Indien de claimer een claim overeenkomstig punt 3 gedurende de garantieperiode overeenkomstig punt 4 aan Moll overeenkomstig punt 5 op juiste wijze heeft gemeld zal Moll naar 
eigen keuze beslissen het product voor eigen rekening te vervangen of te repareren. Wordt het product vervangen, dan verzendt Moll voor eigen rekening een vervangend product aan de 
claimer naar de plaats waar het product dat moet worden vervangen wordt gebruikt. Indien het product al is ingebouwd beslist Moll naar eigen keuze de voor het in- en uitbouwen ont-
stane redelijke en aangetoonde kosten te dragen ofwel de opdracht hiervoor aan een derde partij te geven. De claimer die een claim indient, dient Moll voor eigen rekening een offerte 
met geldigheidstermijn te overleggen en te informeren naar de beslissing van Moll over de vraag of Moll deze kosten draagt ofwel zelf een derde partij de opdracht geeft. De hierboven 
vermelde aanspraken op garantie van de wederpartij zijn uitputtend. MOLL aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid.

Claims overeenkomstig punt 6 verjaren binnen één jaar nadat ze zijn gemeld.

Eventuele wettelijke garantieclaims van de claimer tegenover Moll of tegenover distributeurs van Moll blijven door deze garantieovereenkomst onaangetast. 

De rechter in Schwetzingen, Duitsland is exclusief bevoegd. Moll is echter bevoegd de claimer door het bevoegde gerecht in de woon-of vestigingsplaats van de claimer te 
laten oproepen. 
Deze garantieovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door Duits recht. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende 
zaken (Weens Koopverdrag CISG) wordt uitgesloten.
Indien enigerlei bepaling van deze voorwaarden nietig en/of niet rechtsgeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen hierdoor onaangetast. In dit geval zijn partijen ver-
plicht een dergelijke bepaling te vervangen door een werkzame bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het beoogde economische doel dat aanvankelijk werd nagestreefd. 
Hetzelfde geldt in het geval van een omissie.
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