GARANTIE CERTIFICAAT
Envirodeck profielstroken
Fiberplast B.V. gevestigd aan De Kletten 10, 9206 BA Drachten verklaard hierbij de volgende garantie op de
door haar geleverde Envirodeck producten op zich te nemen:

2 jaar garantie
In dit certificaat wordt verstaan onder:
Garantiegever:
Product:
Dekkingsgebied:
Ingangsdatum:
Garantieperiode:
De schade:

•
•

De producent/importeur Fiberplast biobased B.V.
Envirodeck hout-kunststof-composiet producten inclusief bijgeleverd toebehoren
Europa
De datum dat het product fysiek aan de opdrachtgever is geleverd
De garantieduur is 2 jaar, ingaande op de datum van levering
Onder schade wordt verstaan materiële schade aan het product, mits en voor zover
als direct gevolg van een fabricagefout waardoor de functionaliteit van de
Envirodeck materialen en/of toebehoren ernstig worden beperkt. Aanspraak op
garantie kan worden gemaakt wanneer één of meerdere van de onderstaande
verschijnselen optreden:

beschadiging van de oppervlaktelaag in de vorm van blaarvorming, barsten en onthechting, verandering
van de hardheid van het oppervlak (zacht-worden), mits en voor zover deze fouten zich voordoen op
minimaal 5% van de totale oppervlakte;
structurele beschadiging van het materiaal zoals splijten, scheurvorming, rot, splintervorming, aantasting
door termieten en/of (zee)water.

Fiberplast biobased B.V. zal, met inachtneming van hetgeen hierover in de garantievoorwaarden is bepaald,
voor zijn rekening de beschadigde producten vervangen door nieuwe producten mitsdien de opdrachtgever
aantoonbaar maakt dat deze schade binnen de overeengekomen garantieperiode is ontstaan en te wijten is
aan een fabricagefout.
Onder kosten voor vervanging wordt verstaan de noodzakelijk te maken kosten van het opnieuw leveren van
een gelijkwaardig Envirodeck product. De kosten voor transport, installatie, afvoeren, opslaan en/of
vernietigen van de vrijgekomen materialen worden expliciet uitgesloten. Op deze verklaring zijn tevens van
toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fiberplast biobased B.V. De garantie is
uitsluitend van kracht mits en voor zover het product is geassembleerd, verwerkt, opgeslagen,
getransporteerd, geïnstalleerd en onderhouden conform hetgeen is vastgelegd in de relevante voorschriften
en instructies van Envirodeck in de versie zoals deze gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
tussen Fiberplast biobased B.V. en opdrachtgever.
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