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Garantievoorwaarden BLAAUW mini pools 

 

Blaauw mini pools geeft garantie op de door haar geleverde producten die in deze 

garantievoorwaarden worden genoemd (nader te noemen “het Product” of “de Producten”) onder 

de navolgende voorwaarden. 

1) Deze garantie wordt gegeven aan uitsluitend de directe koper, zijnde de rechtstreekse 

contractspartij van Blaauw.  

2) Indien er in de periode waarvoor deze garantie geldt, er in het kader van onderhavige garantie een 

nieuw, vervangend, Product wordt geleverd dan vangt daarmee géén nieuwe garantieperiode aan.  

3) Blaauw garandeert dat het Product vrij is van materiaalfouten en constructiefouten.  

4) In geval van schade aan het Product, die naar het oordeel van Blaauw zijn oorzaak vindt in 

materiaal- en/of constructiefouten, wordt deze schade eerst, waar mogelijk, verholpen. Indien een 

reparatie ter plaatse niet mogelijk blijkt te zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van Blaauw, wordt 

een vervangend Product geleverd.  

5) Voor de Producten die door Blaauw worden verkocht geldt een garantietermijn van twee jaar. 

Uitzonderingen zijn alleen van toepassing indien aangegeven en gespecificeerd in onderstaande 

tabel, of anderszins na schriftelijke overeenstemming. 

Waterdichtheid  10 jaar aflopend 

Constructie en materiaalfouten polyester 10 jaar aflopend 

Inbouwdelen en leidingen 2 jaar 

Heater Pahlen  2 jaar 

All season warmtepomp 2 jaar - 

Filterpompen  2 jaar 

Besturingen 2 jaar 

Glasfilter 2 jaar 

Astral Elite Connect poolsysteem (excl. sondes etc.) 2 jaar 

Blue Connect 1 jaar 

Lamp 1 jaar 

Zomerdek  noppenfolie  1 jaar op productiefouten 

Isolatiedek 15 cm   1 jaar op productiefouten 
 
Geen garantie op slijtage door gebruik (o.a. pakkingen) 

  
6) Blaauw heeft de keuze over te gaan tot herstel of vervanging van het product óf een geldelijke 

vergoeding van de schade uit te keren.  

7) De geldelijke vergoeding zal bestaan uit vergoeding op basis van de verkoopprijs aan de Koper, 

gedurende het eerste jaar na aankoop, of 80% van de verkoopprijs gedurende het 2e jaar na de 

aankoop, waarbij de factuurdatum leidend is. De vergoeding zal uitdrukkelijk niet op basis van de 

consumentenprijs worden vastgesteld.  
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8) Alle garantieperiodes beginnen op de datum van aankoop van het Product door Koper. Voor het 

bepalen van deze datum is de factuur van Blaauw bepalend.  

9) In geval van het leveren van een vervangend Product valt vervolgschade, zoals de kosten van 

demontage van het Product, het plaatsen van het nieuwe Product met toebehoren en reis- en/of 

verblijfskosten, en/of andere bijkomende kosten, niet onder de garantie en/of de vergoeding. 

10) Onder een materiaal- of constructiefout wordt uitdrukkelijk niet begrepen het verkleuren van 

oppervlakken, wanden, bodem of materiaal. Blaauw is niet aansprakelijk voor verkleuring, 

vermindering van glans of verkrijting van oppervlakken of materiaal, kit- en/of lijmnaden.  

11) De schade aan het Product die een andere oorzaak heeft dan materiaalfouten of 

constructiefouten valt niet onder de garantie. Zo is in ieder geval uitgesloten schade aan het Product 

die te wijten is aan:  

- Montage door derden - Ondeskundige montage, waaronder in ieder geval wordt verstaan montage 

die niet volgens de handleiding of niet door een door Blaauw erkend installateur heeft 

plaatsgevonden. - Ondeskundig of achterstallig onderhoud. - Chemische of mechanische oorzaken 

van buitenaf. - Een onjuist gebruik, corrosie, onjuiste waterbehandeling. - Invloeden van grond- en/of 

oppervlaktewater. - Beschadigingen, krassen en slijtage als gevolg van het gebruik van het product of 

beschadigingen door afdekking of zwembadrobot. - Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door een 

derde, niet zijnde een Blaauw erkende installateur/reparateur. - Inwerking van agressieve 

vloeistoffen, dampen of gassen. - Schade als gevolg van algen vorming, blikseminslag, brand, 

natuurrampen, hagel en tuinafval. - Het uitgeschakeld staan van de filterinstallatie, al dan niet 

veroorzaakt door stroom uitval - Schade aan motor en contactdoos die te wijten is aan direct contact 

van de motor (behalve de buismotor) en/of de contactdoos met (condens)water. - Het ontstaan van 

condensatie in alle lamellen is uitgesloten van garantie. - Alle schade ontstaan van buitenaf.  

12) Blaauw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade dan wel gevolgschade zoals bedrijfsschade, 

waterschade en brandschade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de 

bestuurder of leidinggevenden van Blaauw.  

13) Indien Koper een schade constateert aan het Product, ongeacht of die schade onder deze 

garantie valt, dient hij zich te allen tijde onmiddellijk te wenden tot de Blaauw dealer die het Product 

aan hem heeft verkocht. Blaauw zal de klacht van Koper, mede namens de producent van het 

product, onderzoeken. Indien Blaauw constateert of vermoedt dat er sprake is van een materiaal- 

en/of constructiefout vallend onder deze garantie, kan een beroep worden gedaan op deze 

garantievoorwaarden.  

14) Onderhavige garantie wordt aan Koper verstrekt onder de volgende opschortende voorwaarden: 

-A) De klacht respectievelijk de schade dient eerst door Blaauw onderzocht te zijn;  

-B) Koper heeft aan al zijn verplichtingen jegens Blaauw voldaan, waaronder het volledig betalen van 

de verschuldigde facturen.  
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15) In beginsel zal Blaauw de schade die is geconstateerd, althans waarvan de Koper vermoedt dat 

deze aanwezig is, beoordelen en indien, de schade is ontstaan door toedoen of nalaten zijdens 

Blaauw, mogelijk (laten) repareren. Indien de (vermoedelijke) schade betrekking heeft op een 

onderdeel (dit uitsluitend ter beoordeling van Blaauw), kan Blaauw van Koper verlangen dat het 

betreffende onderdeel naar haar wordt gestuurd ter beoordeling en/of reparatie. Indien Koper 

desondanks wenst dat Blaauw de (vermoedelijke) schade ter plaatse komt beoordelen en/of 

repareren komen alle kosten, incl.de reis- en verblijfkosten, voor rekening van Koper. Blaauw is niet 

verplicht, noch gehouden, om Koper een vervanging en of een alternatief en of een vergoeding te 

verschaffen voor de tijd dat het betreffende onderdeel ter beoordeling bij Blaauw of de producent 

van het betreffende onderdeel ligt. 

16) Niet alleen voor schadegevallen zoals bedoeld in artikel 14, maar in alle gevallen dat de Koper 

vragen of klachten heeft over zaken met betrekking tot het Product, dient Koper zich rechtstreeks tot 

Blaauw te wenden. Deze Koper is het aanspreekpunt voor Blaauw.  

17) Indien binnen de garantietermijn reparaties of andere werkzaamheden plaatsvinden, worden 

daardoor, de in deze voorwaarden genoemde garantietermijnen, niet verlengd. Voor reparaties 

welke niet onder garantie worden uitgevoerd geldt een garantietermijn van 3 maanden na 

reparatiedatum op materiaal- en arbeidsfouten.  

18) De rechten uit deze garantievoorwaarden kent Blaauw enkel toe aan de Koper. Rechtsopvolgers  

van de Koper kunnen uitdrukkelijk geen aanspraak maken op deze garantie, Blaauw bepaalt dat de 

rechten uit deze garantie niet overgedragen kunnen worden aan een derde.  

19) Koper heeft behalve de rechten en vorderingen die hem in deze garantievoorwaarden worden 

toegekend, ook de rechten en vorderingen die de Wet hem toekent, tenzij hiervan in deze 

garantievoorwaarden uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

20) Op deze garantievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is 

de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht (Midden-Nederland) bevoegd daarvan kennis te 

nemen.  


