De nieuwe generatie Multiplex voor buiten
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Garantiecertificaat Durable assortiment
Het Durable assortiment is opgebouwd uit verduurzaamd multiplex, uitermate
geschikt voor buitentoepassingen. De producten zijn vervaardigd van een
Europese en snel groeiende houtsoort. Op het Durable assortiment is een
garantietermijn van 15 jaar van toepassing. Daar vallen onder:
Duraply, Duraprime en Durapaint.
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Garantietermijn
De garantie op Durable geldt voor een periode van 15 jaar, gerekend vanaf
het moment van levering, mits er voldaan wordt aan de algemene (gevel)
verwerkingsvoorschriften voor houtachtige plaatmaterialen.
De richtlijnen zijn te raadplegen via: www.retbouwproducten.nl

Garantie inhoud
Als binnen de genoemde periode de platen delaminatieverschijnselen
vertonen, welke constructief nadelige gevolgen kunnen hebben, dan zal de
garantiegever:
• De betreffende platen herleveren of
• De reparatiekosten vergoeden tot maximaal 1x de factuurwaarde van
de geleverde platen.

Uitsluiting
Uitgesloten van de garantie zijn schade en kosten veroorzaakt door o.a.:
• Onjuiste behandeling of verwerking van de plaat. Zie voor de juiste
instructies, de verwerkingsvoorschriften.
• Onjuiste toepassing, deze dient te voldoen aan de geldende norm.
• Bedrog door de gebruiker.
• Normale slijtage, te weinig, geen of verkeerd onderhoud en abnormaal
gebruik.
• Vrijwillige of niet te verontschuldigen veronachtzaming van de normen
die gelden voor goed gebruik.
• Natuurverschijnselen zoals overstromingen, aardverschuivingen,
windhozen etc.
• Brand of explosie.
• Gebreken aan verwerkte platen, waarbij gebreken voor de bewerking al
zichtbaar waren.
• Gevolgschade ontstaan door gebreken aan de plaat.
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Schademelding
In geval van schade is de verbruiker verplicht RET Bouwproducten binnen
5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te
stellen. Dit kan rechtstreeks geschieden of via de betreffende tussenleverancier. Bij de melding dient het factuurnummer, datum van levering, naam
en locatie van het onderhavige project en een gespecificeerde omvang van
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de schade vermeld te zijn. Ook dient RET Bouwproducten in de gelegenheid
te worden gesteld ter plaatse onderzoek te verrichten. Eventueel met een
externe expert. RET Bouwproducten behoudt zich tevens het recht voor, de
bedoelde schade elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid van
RET is beperkt tot de in deze garantie vermelde voorwaarden.

Algemeen
Op levering van de genoemde merkartikelen door RET Bouwproducten zijn
de algemene Verkoop Voorwaarden van de V.V.N.H. van toepassing, zoals
deze laatstelijk zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Lelystad.
Mei 2020

www.retbouwproducten.nl
info@retbouwproducten.nl
T 030 245 55 55
F 030 244 33 94

