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Gebruiksvoorwaarden Gira Home Assistant 

 

§ 1 Systeembeschrijving 

 
Via de Gira Home Assistant kunt u als gebruiker door het beantwoorden van vragen over uw project, 

uw wensen en eisen een eerste vrijblijvend overzicht krijgen van de te verwachten materiaalkosten voor 

het door u geplande bouwproject.  

 

Na afronding van het configuratieproces (beantwoorden van de vragen over uw bouwproject) krijgt u 

een systeemadvies dat u als PDF-document kunt downloaden. Bovendien ontvangt u een persoonlijke 

Gira Smart Home Code, waarmee u het project later nog eens kunt bekijken.  

 

U heeft de mogelijkheid de gegevens van uw project aan drie elektrotechnische installatie-bedrijven te 

verzenden, zodat deze bedrijven u een eerste vrijblijvende offerte voor het uitvoeren van uw bouwplan 

kunnen sturen. Om deze elektrotechnische installatiebedrijven een beter inzicht in uw project te geven, 

heeft u bovendien de mogelijkheid foto’s van kamers en/of de schakelkast te uploaden en door te sturen.  

 

Indien gewenst, wordt uw aanvraag eerst in geanonimiseerde vorm naar de door u gekozen 

elektrotechnische installatiebedrijven gestuurd. De aangevraagde bedrijven hebben dan de mogelijkheid 

interesse in de aanvraag te tonen of de aanvraag juist af te wijzen.  

 

Als een installatiebedrijf interesse in uw aanvraag toont, vormt dit nog geen contractuele verplichting. 

Het elektrotechnische installatiebedrijf krijgt alleen uw contactgegevens om de verdere gang van zaken 

en de details met u te kunnen bespreken.  

 

§ 2 Prijsindicatie 

 
Het systeemadvies is een vrijblijvend overzicht op basis van uw gegevens, dat door het uitvoerende 

elektrotechnische installatiebedrijf verder moet worden geconcretiseerd. De vrijblijvende kostenraming 

heeft betrekking op de materiaalkosten (zonder installatie en montage) op basis van de Gira 

catalogusprijzen en berust op ervaringswaarden.  

 

Een bindende offerte die de materiaalkosten en de installatie omvat, kan alleen worden opgesteld door 

de installateur die heeft vastgesteld welke werkzaamheden er concreet ter plaatse moeten worden 

uitgevoerd.  

 

§ 3 Rechten van geüploade foto’s 

 
Door het uploaden van foto’s geeft u Gira kosteloos het qua tijd en locatie onbeperkte recht deze foto’s 

te kopiëren en naar de door u gekozen installateurs te sturen.  

 

U verklaart hiermee dat u de eigenaar bent van de gebruiksrechten van de foto’s en dat u bevoegd bent 

de rechten in bovengenoemde omvang aan Gira over te dragen. Bovendien verklaart u dat door het 

gebruik in bovengenoemde omvang het recht op privacy van andere, met name op de foto’s afgebeelde 

personen niet wordt geschonden en dat deze personen akkoord zijn met het gebruik van de foto’s in 

bovengenoemde omvang.  

 

U stelt Gira vrij van alle claims die derden tegen Gira indienen wegens schending van auteursrecht, 

licentie en/of recht op privacy in samenhang met het uitoefenen van de rechten uit deze overeenkomst.  

 

§ 4 Verwerking van persoonsgegevens 

 



De verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van de Gira Home Assistant zijn verzameld, 

gebeurt op basis van uw toestemming in overeenstemming met onze privacyverklaring. 

 

§ 5 Projectuitvoering 

 
Gira stuurt naar wens het op basis van uw gegevens opgestelde systeemadvies door naar de door uw 

gekozen elektrotechnische installatiebedrijven. De verdere uitvoering en realisatie van uw project vindt 

plaats in verhouding tussen u en het elektrotechnische installatiebedrijf dat u de uitvoering in opdracht 

geeft en op basis van de tussen u en het elektrotechnische installatiebedrijf overeengekomen afspraken.  

 

§ 6 Garantie en aansprakelijkheid 

 
Gira biedt de Home Assistant aan onder voorbehoud van de te allen tijde mogelijke onderbreking of 

beëindiging. Het gebruik van de beschikbaar gestelde documenten en informatie is op eigen risico. 

  

De resultaten berusten op uw gegevens, ervaringswaarden alsook de vrijblijvende prijsadviezen uit de 

Gira catalogus. Gira kan daarom geen garantie geven voor de correctheid en bruikbaarheid van de 

beschikbaar gestelde informatie.  

 

Gira kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet 

in het geval van schending van de substantiële contractuele verplichtingen, oftewel contractuele 

verplichtingen waarvan de verwezenlijking de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maakt 

en op diens naleving de contractuele partner vertrouwt en ook redelijkerwijs mag vertrouwen. De 

schadeclaim is in dit geval echter beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. Gira is 

onbeperkt aansprakelijk voor schade aan lijf, leven of gezondheid en bij schade conform de wet inzake 

productaansprakelijkheid.  

 

De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook bij plichtsverzuim van de 

wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van Gira.  

 

§ 7 Slotbepalingen 

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitdrukkelijke 

uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 

(CISG). Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan de toepassing op de consument van dergelijke 

regelingen van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, waarvan deze staat volgens 

de wet niet bij overeenkomst mag worden afgeweken. 

De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van Gira. Dit geldt niet 

indien de contractant geen handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal 

publiekrechtelijk fonds is of indien hij geen algemeen bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek 

Duitsland heeft. 


