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Garantieverklaring
UniKern® bouw compactplaten

Ral 9010*

Bovenvermelde bouw compactplaten zijn voor een termijn van 10 jaar gegarandeerd.
De garantie heeft betrekking op de kleurechtheid en de vrijwaring van delaminatie
gedurende deze periode.

Ral 9006*

Deze garantie geldt uitsluitend indien het geleverde strikt overeenkomstig de ten tijde
van de levering geldende opslag- en montagevoorschriften is gebruikt en/of verwerkt.
De brochure met opslag- en montagevoorschriften is gratis verkrijgbaar bij BuildingSuits
B.V. Uitgesloten zijn geringe gelijkmatige kleurveranderingen welke onder invloed
van weersomstandigheden kunnen optreden. Voorwaarde is dat kleurveranderingen
in alle redelijkheid op afstand waarneembaar dienen te zijn en dat de delaminatie
verschijnselen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de toepassing

Ral 9005*

Aanspraak op garantie dient middels aangetekend schrijven te geschieden, binnen de
termijn van 10 jaar na levering, onder nauwkeurige opgave van de geconstateerde
gebreken. Om voor garantie in aanmerking te komen dient een kopie van de originele
verkoopfactuur van BuildingSuits B.V. ingesloten te zijn. De schriftelijke aanspraak
op garantie dient te worden gericht aan het kantooradres van BuildingSuits B.V. De
aanspraak op garantie dient onmiddellijk te worden gedaan, nadat is gebleken dat de
geleverde platen waarvoor deze garantie geldt ondeugdelijk bevonden worden.

Ral 8014*
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Bij de beoordeling door BuildingSuits B.V. of er sprake is van een garantieverplichting
geldt; dat die gebreken aan het geleverde buiten de garantie vallen, waarvan het bestaan
of ontstaan niet bekend of te verwachten was op basis van hetgeen op het moment
van afgifte van de garantie ter zake binnen de branche bekend was. De garantie is
gebaseerd op de huidige technologie en wetenschap.

n ti e

De garantie houdt in dat BuildingSuits B.V. hetgeen door haar is geleverd en niet blijkt te
voldoen aan de gegarandeerde specificaties, vervangt middels de levering van nieuwe
platen of de waarde van deze platen restitueert. Voor alle overige kosten die verband
houden met het vervangen van de platen geldt een maximale vergoeding van 1 maal de
door BuildingSuits B.V. gefactureerde waarde. De oorspronkelijke garantietermijn van
10 jaar blijft, als gevolg van een vervangende levering, in stand en wordt niet verlengd.
Op deze garantie zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van BuildingSuits B.V. van
toepassing. Op grond van deze voorwaarden is BuildingSuits B.V. buiten de in de
garantie neergelegde verplichtingen nimmer aansprakelijk voor welke schade, waaronder
gevolgschade, bedrijfsschade, e.d. dan ook. Voor zover deze garantie een met de
algemene voorwaarden strijdige bepaling kent, prevaleren deze garantiebepalingen.
Reinigingsadvies; Jaarlijks reinigen. Gebruik een niet schurend, oplosmiddelvrij,
reinigingsmiddel voor het oppervlak. Een goede autoshampoo creëert een dun waslaagje
welke algenvorming tegengaat waardoor het oppervlak langdurig mooi blijft.
* Gedrukte kleuren kunnen afwijken van het origineel.
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