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Garantie- en leveringsvoorwaarden 
bouwpakket Lobster 12,5 sloep 

 
Algemene bepalingen 
Het bouwpakket bestaat uit de onderdelen zoals opgesomd in de meegeleverde/opgestuurde “Stukslijst 
Lobster 12,5”. De klant dient de volledigheid van het bouwpakket bij levering te controleren en te tekenen 
voor ontvangst. De klant dient binnen twee werkdagen na ontvangst melding te doen van ontbrekende 
onderdelen van het bouwpakket via email bij “Lobster Houten Botenbouw V.O.F.” 
Leveringstijd en betalingstermijnen zijn conform de afspraken in de offerte of in het koopcontract. Ten alle 
tijden bestaat de mogelijkheid dat het bouwpakket gespreid wordt geleverd, e.e.a. in goed overleg met de 
klant. Lobster Houten Botenbouw staat garant voor de deugdelijke kwaliteit van de geleverde materialen van 
het bouwpakket van de Lobster 12,5. Voorheen onzichtbare onvolkomenheden in de door ons geleverde 
materialen dienen aantoonbaar aan ons te worden voorgelegd. 

 
Eigendomsrechten van het ontwerp van het bouwpakket van de Lobster 12,5 
Het ontwerp van het bouwpakket van de Lobster 12,5 [en de aanpassingen ervan] is eigendom van Lobster 
Houten botenbouw. Hetzelfde geldt voor het ontwerp van de vaarklare Lobster 12,5 en het ontwerp van het 
zeilpakket van de Lobster 12,5 ZS. 
Het is eenieder verboden om het bouwpakket van de Lobster 12,5 (of delen hiervan) na te maken en daarna 
te gebruiken voor eigen doeleinden dan wel door te geven of te verkopen aan derden. 

 
Uitsluitingen 
Schade aan of breuk van bepaalde onderdelen van het bouwpakket  ontstaan door ondeskundige montage 
wordt nimmer vergoed. De montage van het bouwpakket van de Lobster 12,5 dient te gebeuren volgens de 
aanwijzingen in de bouwbeschrijving en de fotohandleiding. Schade ontstaan door het zich niet houden aan de 
“opslag- en verwerkingsvoorschriften” van de fabrikant van de meegeleverde producten, worden nimmer 
vergoed. Vanaf de start van de montage van het bouwpakket van de Lobster 12,5 kan Lobster Houten 
Botenbouw nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade c.q. vervolgschade dan wel letsel ontstaan 
tijdens het bouwproces. Lobster Houten Botenbouw kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade 
c.q. vervolgschade dan wel letsel ontstaan tijdens het gebruik van het eindresultaat van het bouwpakket; de 
Lobster 12,5 sloep (en alle aangepaste versies daarvan). 
 

Opslag- en verwerkingsvoorschriften 
Het plaatmateriaal van het bouwpakket dient rechtop, vlak, los van de vloer en droog opgeslagen te worden. 
Het massieve hout van het bouwpakket dient vlak, los van de vloer en droog opgeslagen te worden. 
De epoxy-producten van het bouwpakket dienen volgens de voorschriften van de fabrikant opgeslagen [o.a. : 
droog en vorstvrij] en verwerkt [o.a. : juiste temperatuur en vochtgehalte] te worden. De klant dient zich te 
houden aan de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant en de epoxy-producten te gebruiken binnen de 
termijn van de uiterste verwerkingsdatum. 
De overige onderdelen van het bouwpakket [zie inhoudsopgave: D. Diversen] dienen droog te worden 
opgeslagen.  

 
 


