Garantiecertificaat
Cemfort® B65 Golfplaten
Cembrit NV garandeert de gebruiksgeschiktheid van de door haar geleverde CEMFORT® B65 golfplaten en bijbehorende
vezelcement hulpstukken voor een periode van 10 jaar na de productiedatum. In geval van terechte en tijdige klachten zal Cembrit
NV, indien noodzakelijk, het gebrekkige product kosteloos herleveren.
®
Cembrit NV garandeert de gelijkmatige en homogene evolutie van het uitzicht van de door haar geleverde CEMFORT B65
golfplaten en bijbehorende vezelcement hulpstukken voorzien van een coatinglaag, met behoud van de basistint en rekening
houdend met een patina eigen aan elk verouderingsproces voor een periode van 10 jaar na de productiedatum. In geval van
terechte en tijdige klachten zal Cembrit NV, indien noodzakelijk, de fout kosteloos herstellen door een door haar te bepalen
gepaste oplossing, mogelijks een herbehandeling van het oppervlak ter plaatse.

Garantievoorwaarden
1. Deze garantie geldt uitsluitend indien de geleverde producten zijn toegepast en verwerkt conform de meest recente
verwerkingsvoorschriften van de producent en de op het moment van toepassing en/of montage officieel geldende
voorschriften in het land van toepassing. De golfplaten en hulpstukken dienen altijd opgeslagen te worden in een droge
ruimte en op een vlakke ondergrond. Wanneer een dergelijke ruimte niet beschikbaar is, dienen de producten te worden
afgedekt met een afdekzeil. Om beschadigingen te voorkomen, mogen de platen en hulpstukken tijdens het transport en
handling niet over elkaar heen geschoven worden.
2.

Van deze garantie is uitgesloten:
a) schade die het gevolg is van opzet of bewuste of onbewuste roekeloosheid aan de zijde van de belanghebbende;
b) gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, boeten, claims van derden en dergelijke;
c) schade of beschadigingen die bij oplevering zichtbaar waren;
d) schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en/of onvoldoende zorg voor of aan de geleverde producten;
e) schade die een natuurlijk gevolg is van de gewone werking en het normale gebruik van de producten, zoals het
geleidelijk verweren van het verfoppervlak van de golfplaten onder invloed van klimatologische omstandigheden;
f) schade als gevolg van van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand etc.;
g) schade aan producten, waarvan niet onomstotelijk vast te stellen is of deze door Cembrit NV onder deze garantie zijn
geleverd;
h) schade als gevolg van experimenten, overbelasting, beproeving of oneigenlijk gebruik.

3.

De belanghebbende, die op deze garantie een beroep wil doen, dient zonder onnodige vertraging, maar uiterlijk binnen
acht dagen nadat de klacht is vastgesteld of vastgesteld had kunnen zijn, Cembrit NV hiervan schriftelijk in kennis te
stellen. Na ontvangst van de klacht zal Cembrit NV de belanghebbende een meldingsformulier klacht golfplaten toesturen.
Dit meldingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend tezamen met de relevante documentatie aan Cembrit NV
geretourneerd te worden.

4.

De producten en/of hulpstukken waarop de klacht betrekking heeft, mogen niet gewijzigd, veranderd, verwerkt of
bewerkt worden voordat een bevoegde vertegenwoordiger van Cembrit NV in de gelegenheid is gesteld deze producten
en/of hulpstukken te inspecteren. Een en ander laat onverlet de wettelijke verplichting van de belanghebbende tot
beperking van schade in geval van (dreigende) kwaliteitsvermindering van de producten en/of hulpstukken. Een klacht kan
alleen door Cembrit NV, krachtens deze garantie worden gehonoreerd, nadat een bevoegde vertegenwoordiger van
Cembrit NV hier goedkeuring voor heeft verleend.

5.

De algemene voorwaarden van Cembrit NV zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en
leveringen en werkzaamheden door Cembrit NV, voor zover daarvan in deze garantieverklaring niet wordt afgeweken.
Deze voorwaarden zullen op verzoek kosteloos door Cembrit NV worden toegezonden.
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