15 jaar Garantie
Dit document beschrijft dat Cembrit BV een Cembrit-garantie van 15 jaar biedt

De Cembrit Garantie
is een speciale productgarantie voor Cembrit Producten die na 1 november 2020 geleverd zijn door Cembrit BV
aan de distributeur. De garantie wordt op de hiernavolgende pagina’s omschreven.
De Cembrit Garantie
is een waarborg voor degene die gebruikt maakt van Cembrit Producten. In geval de eigendom wordt
overgedragen, maakt de nieuwe eigenaar ook aanspraak op deze garantie.
De Cembrit Garantie
waarborgt dat Cembrit BV gedurende 15 jaar na het leveren van de Producten van Cembrit BV aan de
distributeur aansprakelijk is voor gebreken die ten tijde van de levering door Cembrit BV aan de distributeur
reeds aanwezig waren. Wanneer sprake is van een dergelijk gebrek draagt Cembrit BV er zorg voor dat het
gebrek in overeenstemming met de garantievoorwaarden wordt verholpen.
De Cembrit Garantie
geldt wanneer de Producten zijn opgeslagen, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met
de richtlijnen en instructies van Cembrit BV – zie daarvoor www.cembrit.nl
De Cembrit Garantie
geldt zonder dat daartoe een garantiebewijs overhandigd hoeft te worden.

Disclaimer:
Deze pagina kan niet beschouwd worden als de garantie - de formulering van de garantie start op pagina 2.
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1.

Garantieverstrekker

1.01

Deze garantie wordt verstrekt door Cembrit BV, geregistreerd in het handelsregister onder nummer
67271995, statutair gevestigd te Wierden, gevestigd aan de Vonderweg 7 te Enter (7468 DC), hierna
te noemen “Cembrit”.

2.

Producten vallend onder de garantie

2.01

Deze garantie omvat de volgende productgroepen:
• Dakplaten bestaande uit Cembrit Golfplaten genaamd Cemfort B65
• Gevelplaten bestaande uit Cembrit Patina (Original, Rough en Inline), Cembrit Solid, Cembrit
Cover, Cembrit Transparent, Cembrit Rock, Cembrit Plank en Cembrit Panel
• Bouwplaten bestaande uit Cembrit Construction, Cembrit Windstopper (Basic en Extreme),
Cembrit Multi Force en Cembrit PB (PermaBase)
Deze producten worden geleverd door Cembrit BV aan de distributeur van Cembrit BV na 1
november 2020 en gebruikt voor hun beoogde doel als bouwmateriaal in Nederland. Naar deze
producten wordt hierna verwezen als “Producten”.

3.

Garantie

3.01

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een beroep doen op deze garantie. Naar
de persoon die aanspraak kan maken op de garantie wordt hierna verwezen als de “Koper”.

4.

Omvang van de garantie

4.01

Deze garantie geldt onverminderd naast alle andere rechten of vorderingen die de wet de Koper
toekent, ook in geval van consumentenkoop, onder maar niet beperkt tot de wettelijke
conformiteitsregeling van Boek 7, Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan de Koper
herstel of vervanging en prijsvermindering of ontbinding kan vorderen onder de daargenoemde
voorwaarden. Voor de definitie van consument wordt aangesloten bij wat onder Nederlands recht
wordt verstaan onder consumentenkoop.

4.02

Wanneer de Koper, gelet op de klachttermijn genoemd onder artikel 5, kan aantonen dat de
desbetreffende Producten gebrekkig waren zoals bedoeld in artikel 4.03 en 4.04, zal Cembrit
BV er zorg voor dragen dat, naar keuze en inzicht van Cembrit BV :
(a) de desbetreffende Producten opnieuw geleverd worden of nieuwe producten geleverd
worden die vergelijkbaar zijn met de desbetreffende producten of
(b) de defecten aan de desbetreffende Producten worden gerepareerd.
Deze garantie kan niet worden uitgebreid tot Producten zonder gebreken die gelijktijdig met de
gebrekkige producten zijn geleverd. Voor alle duidelijkheid: transportkosten (behalve deze volgens
de originele verkoop- en leveringsvoorwaarden), kosten voor het verwijderen van beschadigd
materiaal en plaatsingskosten vallen niet onder deze garantie.
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4.03

Een gebrek wordt vermoed aanwezig te zijn wanneer het gebrek aanwezig was ten tijde van de
levering door Cembrit BV aan de distributeur van Cembrit BV. Voor de definitie van gebrek wordt
aangesloten bij wat onder Nederlands recht wordt verstaan onder non-conformiteit van de zaak. De
Koper – niet zijnde consument – doet afstand van wettelijke garantierechten of definities onder
ieder ander recht dan het Nederlands recht. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden
met normale slijtage van het product en of de functie en het uiterlijk van het product zijn beïnvloed
door externe impact. Zoutuitbloeiing, kalkafzetting en / of kleurveranderingen als gevolg van
veroudering en / of verwering en eventuele natuurlijke onvolkomenheden van het vezelcement
(bijv. de zogenaamde spots of stippen en vlekken) worden niet als een gebrek beschouwd en geven
daarom geen recht op schadevergoeding door Cembrit BV.

4.04

Cembrit BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder defecten en
beschadigingen in verband met transport, opslag, plaatsing, assemblage of toepassing, evenals de
niet-naleving van de richtlijnen en instructies die door Cembrit BV zijn ontwikkeld.

4.05

De garantie dekt alleen gebreken zoals uiteengezet in artikels 4.02 en 4.03 en alleen bij gebruik
voor het beoogde doel. Iedere andere schade als gevolg van een gebrek, waaronder – maar niet
beperkt tot – stilstand, verlies aan inkomen, tijd en andere verliezen zijn niet gedekt. Persoonlijk
letsel en materiële schade vallen niet onder deze garantie.

5.

Aanspraken en verval van recht

5.01

De Koper zal Cembrit binnen redelijke termijn schriftelijk informeren over de gebreken aan de
Producten zodra hij bekend is met de gebreken of daarmee bekend had moeten zijn. De Koper
is gehouden om Cembrit in ieder geval binnen 6 maanden na het ontdekken van het gebrek te
informeren. De Koper kan geen beroep doen op de garantie na verloop van 15 jaar nadat de
Producten zijn geleverd door Cembrit aan de distributeur van Cembrit.

5.02

Het indienen van een aanspraak dient te gebeuren door Cembrit te informeren, waarbij
aangegeven dienen te worden: het producttype, aantal Producten, de aard van het gebrek en –
indien mogelijk – het productienummer. Vervolgens is Cembrit gerechtigd om de betreffende
Producten te onderzoeken. Wanneer die inspectie geweigerd wordt, zal de aanspraak door
Cembrit worden afgewezen en is het gebrek niet gedekt door de garantie.

5.03

De aansprakelijkheid van Cembrit op grond van deze garantie omvat aanspraken ten aanzien van
gebreken die de Koper meldt binnen 15 jaar na het leveren van de Producten door Cembrit aan
de distributeur van Cembrit. Na het verstrijken van voornoemde periode vervalt de garantie.

6.

Geschillen

6.01

Deze garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd op basis van Nederlands recht. Ieder
geschil dat voortkomt uit deze garantie zal worden beslecht in overeenstemming met het
Nederlands recht.
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