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Reikwijdte van de garantie

1.1

Deze garantie geldt exclusief voor de oorspronkelijke koper van MEDITE TRICOYA EXTREME
van Medite Europe DAC (MEDITE) en is niet overdraagbaar aan enig ander persoon.

1.2

MEDITE garandeert dat MEDITE TRICOYA EXTREME op de datum van levering, zoals deze
wordt vermeld op de factuur, in overeenstemming is met de specificaties op onze website:
www.mdfosb.com

1.3

Bovendien garandeert MEDITE dat MEDITE TRICOYA EXTREME vrij blijft van Materiële Schade
(zoals gedefinieerd in alinea 2 hierna) van de datum van levering van MEDITE TRICOYA
EXTREME, zoals vermeld op de factuur, tot:
(a)

50 jaar na de datum van levering wanneer MEDITE TRICOYA EXTREME wordt gebruikt
in gebruiksklasse 1, 2 en 3, zoals gedefinieerd in EN 335-1-2006 (de door Nederland
overgenomen Europese norm die beschikbaar is op de website van het nationale
normalisatie-instituut), en

(b)

25 jaar na de datum van levering wanneer MEDITE TRICOYA EXTREME wordt gebruikt
in gebruiksklasse 4, zoals gedefinieerd in EN 335-1-2006.

Met betrekking tot de periode in 1.3 (b): wanneer het eindproduct niet voldoet aan de gevestigde
normen voor waterafvoer of verdamping of zich op minder dan 20 cm afstand van de grond
bevindt, wordt het gebruik beschouwd als klasse 4 en is een garantie van 25 jaar van toepassing.
2.

Definitie van Materiële Schade

2.1

In het kader van deze garantie wordt MEDITE TRICOYA EXTREME-hout geacht Materiële
Schade te hebben geleden indien de koper aantoont dat bij normaal gebruik aan één van de
volgende voorwaarden is voldaan:
(a) MEDITE TRICOYA EXTREME is beschadigd door rot door schimmels (in het kader van deze
garantie is de betekenis van rot door schimmels beperkt tot rot die wordt veroorzaakt door de
volgende soorten schimmels: (i) de kelderzwam (Coniophora puteana), (ii) de dunplaathoutzwam
(Gloeophyllum trabeum) en (iii) de gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus); hieronder valt dus
niet gewone oppervlakteschimmel, meeldauwschimmel of enig(e) ander(e) organisme, bacterie of
schimmel); of
(b) de maximale uitzetting of krimping in één richting bij normaal gebruik groter is dan 2,5%; en
Zowel ten aanzien van (a) als (b) geldt dat de garantie alleen geldt indien MEDITE TRICOYA
EXTREME niet conform presteert.
Voor alinea 2.1 (b) geldt dat de uitzetting en krimping alleen kan worden gecontroleerd en
vastgesteld door het product te verwijderen, en vervolgens dient door middel van testen te
worden vastgesteld of de uitzetting of krimping van volledig verzadigd tot ovendroog, groter is
dan 2,5%. Hierbij dienen standaardtests (de gegevens hiervan zijn verkrijgbaar bij MEDITE) te
worden gebruikt die worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksinstantie en welke
schriftelijk door MEDITE zijn goedgekeurd.

3.

Reikwijdte van de vergoeding
MEDITE zal MEDITE TRICOYA EXTREME ten aanzien waarvan tussen de datum van levering
en de vervaldatum zoals vermeld in alinea 1.3 Materiële Schade is vastgesteld, naar haar keuze
vervangen, repareren of het aankoopbedrag vergoeden. Iedere vergoeding is beperkt tot

maximaal de waarde van de oorspronkelijke factuur van het beschadigde MEDITE TRICOYA
EXTREME-hout.
4.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1

MEDITE is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ongeacht de grondslag
van de vordering (contract, onrechtmatige daad, schending van een wettige plicht of anderszins).

4.2

De verklaringen in deze garantie vormen de enige garanties; andere door MEDITE gedane
uitlatingen en/of overige expliciete of impliciete garanties (behalve wanneer deze voortvloeien uit
toepasselijke productgarantiewetgeving die volgens de wet niet kan worden uitgesloten), zijn
expliciet uitgesloten.

5.

Voorwaarden
Op deze garantie zijn voorts de volgende voorwaarden van toepassing:

5.1

Claims moeten binnen 30 dagen na ontdekking van de vermoede Materiële Schade schriftelijk bij
MEDITE worden ingediend ,vergezeld van dit originele garantiecertificaat, kopieën van de
relevante facturen, een verklaring waarin de vermoede Materiële Schade wordt beschreven en
foto's van die Materiële Schade .

5.2

MEDITE behoudt zich het recht voor om de vermoede Materiële Schade voorafgaand aan
autorisatie van een reparatie, vervanging of financiële vergoeding, ter plaatse te controleren, een
en ander naar eigen keuze van MEDITE. Vanaf de datum waarop een potentiële claim is ontdekt,
moet de eiser alle redelijke stappen ondernemen om MEDITE TRICOYA EXTREME te
beschermen tegen verdere Materiële Schade .

5.3

MEDITE TRICOYA EXTREME moet worden opgeslagen, gemonteerd en/of gebruikt in
overeenstemming met de schriftelijke instructies van MEDITE, codes van alle
certificeringsinstanties alsmede bouwcodes die worden gebruikt door overheden of
overheidsinstanties en die van toepassing zijn op de montage. Wanneer MEDITE TRICOYA
EXTREME niet is gemonteerd in overeenstemming met de schriftelijke instructies van MEDITE,
is deze garantie niet langer van toepassing.

5.4

Deze garantie dekt niet de kosten die gepaard gaan met de verwijdering van beschadigd
MEDITE TRICOYA EXTREME, de montage van vervangende MEDITE TRICOYA EXTREMEhout of eventuele reparatiekosten.

5.5

Indien deze procedures/voorschriften niet worden gevolgd, is een claim onder deze garantie niet
langer geldig.

6.

Uitsluitingen
Deze garantie dekt niet:

6.1

Enig gebruik van MEDITE TRICOYA EXTREME in de relevante gebruiksklasse in strijd met de
vereisten die worden vermeld in EN 335-1-2006. Herhaald is dat, indien het eindproduct niet
voldoet aan de gevestigde normen voor waterafvoer of verdamping of zich op minder
dan 20 cm afstand van de grond bevindt, het gebruik wordt beschouwd als klasse 4 waardoor
een garantie van 25 jaar van toepassing is;

6.2

Enig contact tussen MEDITE TRICOYA EXTREME en vloeistoffen met een hogere pH-waarde
dan 9;

6.3

Voortdurend contact tussen MEDITE TRICOYA EXTREME en zout of brak water (gebruiksklasse
5 volgens EN 335-1-2006);

6.4

MEDITE TRICOYA EXTREME dat na levering is behandeld of geïmpregneerd, bijvoorbeeld met
chemische middelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDITE;

6.5

Schade of defecten die het gevolg zijn van of op enigerlei wijze zijn toe te schrijven aan:
(a) een onjuist(e) opslag, bewerking, montage of gebruik van MEDITE TRICOYA EXTREME, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot schade doordat schriftelijke instructies van MEDITE niet zijn
opgevolgd;
(b) verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging of misbruik van MEDITE TRICOYA EXTREME;
(c) verzakking of constructieve verschuiving en/of verplaatsing van materialen waaraan MEDITE
TRICOYA EXTREME is bevestigd;
(d) schade door een onjuist ontwerp van een constructie of waarbij de ontworpen maximale
windbelasting voor een constructie is overschreden;
(e) calamiteiten, zoals een orkaan, tornado, hagel, aardbeving, overstroming of andere ernstige
weers- of natuurverschijnselen; of
(f) een andere oorzaak dan aan MEDITE toe te rekenen productiefouten.

7.

Geografische dekking
Deze garantie is van toepassing op MEDITE TRICOYA EXTREME-producten die zijn
aangeschaft bij MEDITE in welk land ter wereld dan ook, de Verenigde Staten en Canada
uitgezonderd.

8.

Contact
U kunt contact opnemen met MEDITE door te schrijven naar de operationeel directeur via het
adres op pagina 1 van deze garantie.

9.

Toepasselijke wetgeving en geschillen
Op deze garantie is Iers recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze
garantie vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ierland of komen in
aanmerking voor arbitrage indien MEDITE dit wenst.

MEDITE® is een gedeponeerd handelsmerk van Medite Europe Limited dat niet mag worden gebruikt of gereproduceerd zonder
schriftelijke toestemming van ons. De naam Tricoya® en het Trimarque Device zijn gedeponeerde handelsmerken van Titan
Wood Limited die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen worden gebruikt of gereproduceerd.
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