GARANTIEVOORWAARDEN GARDOPLEX®
Omschrijving van de garantie
Op levering van bovengenoemd merkartikel door de werkmaatschappijen van Houtgroep van Drimmelen BV
zijn de Algemene Verkoop Voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) van
toepassing, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op
7 maart 2011 onder nummer 40530880.
Garantie op bovengenoemd merkartikel wordt onder voorwaarden gegeven en heeft betrekking op het
loslaten van de afzonderlijke fineerlagen van het triplex ten gevolge van aanwijsbare productiefouten.
Garantie termijn
De garantie op Gardoplex® geldt voor een periode van tien jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits
voldaan wordt aan de voorwaarden van de garantie.
Voorwaarden van de garantie
De garantie is alleen van kracht indien het geleverde product toegepast / verwerkt is in overeenstemming met
de regels van het vak, zoals beschreven in de K.V.T. (versie dec. 2006) van de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten, alsmede de verwerkingsvoorschriften afgegeven door Houtgroep van Drimmelen BV of
haar werkmaatschappijen. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan vervalt elk recht op schadevergoeding.
Melding van schade
In geval van schade is de verbruiker verplicht rechtstreeks, of door bemiddeling van zijn leverancier, Houtgroep
van Drimmelen BV of haar werkmaatschappijen binnen vijf werkdagen na constatering van de gebreken
schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: factuurdatum, datum levering, naam locatie van het
onderhavige project en gespecificeerde omvang van de schade, en Houtgroep van Drimmelen BV of haar
werkmaatschappijen in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek te doen, eventueel door een
expert.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan vervalt elk recht op schadevergoeding.
Inhoud van de Garantie
Indien na onderzoek blijkt dat de Gardoplex® platen binnen een termijn van tien jaar gebreken vertonen en een
nadelige invloed hebben op het project, terwijl aan de gestelde voorwaarden is voldaan, zullen naar keuze van
de leverancier, de afgekeurde platen worden herleverd, gerepareerd, of tegen factuurwaarde worden
gerestitueerd. De kosten voor demontage, transport, herplaatsing, alsmede bijkomende zaken zoals schilderen,
worden vergoed tot een bedrag van maximaal twee keer de factuurwaarde met een maximum van Euro
45.000,-- per project. Het eigen risico bedraagt 10 % met een minimum van Euro 500,-- en een maximum van
Euro 2.500,-- per project.
Uitsluiting van de garantie
Bij normale slijtage, slecht onderhoud of abnormaal gebruik. Bij opzet of bedrog van de gebruiker. Direct of
indirect als gevolg van brand of explosie. Force majeur schades. Gevolg van oorlog in het buitenland.
Veronachtzaming van de normen welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor buitentoepassing.
Ondeugdelijke opslag en negeren van verwerkingsvoorschriften. Waterhozen, windhozen, overstromingen,
aardbevingen en andere natuurverschijnselen van catastrofale aard.

