VERZEKERDE GARANTIE

Cemfort®B65 golfplaten
®
De Verzekerde Garantie betreft door Cembrit B.V. geleverde vezelcement golfplaten en hulpstukken, type Cemfort
B65 die zijn
verwerkt binnen de landsgrenzen van Nederland.

Definities:
1. De opdrachtgever
Diegene voor wiens rekening de werken worden uitgevoerd en die eigenaar is van de verwerkte goederen op het einde van de
werkzaamheden, alsook alle andere (rechts)personen die er eigenaar van zouden worden.

2. Doel van de verzekerde garantie
De verzekerde garantiepolis verzekert materiaal- en fabricagefouten die leiden tot:
•
Breuk;
•
Verlies van de onderlinge samenhang en/of overmatige doorbuiging, zodanig dat de geleverde materialen
niet meer voldoen aan de vereisten van KOMO, en/of de EN494;
•
Loslaten van de topcoating, voor zover dit meer is dan 30% van het totale aaneengesloten dakoppervlak.

3. De schadeloosstelling
In het geval van een rechtmatige garantieclaim mag de opdrachtgever rekenen op het kosteloos verwijderen (indien
nodig), herleveren en herstellen of herplaatsen van de Cembrit-producten, inclusief de kosten voor het afvoeren van de beschadigde
materialen waarvan bovenvermelde fouten zijn aangetoond voor een maximum van EUR 35,00/m² dakoppervlak (exclusief BTW).

4. Looptijd en aanvang van de verzekerde garantie
De looptijd bedraagt 10 jaar vanaf de factuurdatum, echter maximaal 11 jaar na productiedatum.

5. Inspectiekosten
Indien een beroep wordt gedaan op de garantie, zal een bijdrage in de onderzoekskosten in rekening worden gebracht van EUR
500,00. Dit dient te zijn betaald voordat het onderzoek zal plaatsvinden. Indien de garantieclaim terecht blijkt te zijn, zal dit bedrag
worden verrekend.
Ter meerdere zekerheid van de belanghebbende heeft Cembrit B.V. haar verplichtingen uit dit garantiecertificaat via Marsh B.V.
verzekerd bij HDI Global, the Netherlands onder polisnummer 1732765T0001. In geval van surseance van betaling of faillissement
van Cembrit B.V. loopt deze verzekering voor de resterende garantieperiode door ten behoeve van de verzekerde. Deze polis ligt
op verzoek ter inzage op kantoor van Cembrit B.V.
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit certificaat geen bewijs van verzekering is en dat de omvang van de verzekeringsdekking
uitsluitend wordt bepaald door de condities zoals vastgelegd in de polis.

CEMBRIT B.V.

Cembrit Garantiecertificaat met invul gedeelte 2017.indd 1

HDI GLOBAL, THE NETHERLANDS

23-10-17 10:13

