
 
 
 
Tytane garantievoorwaarden.  
 
Op Tytane EPDM-dakbedekking zit een productiegarantie van 15 jaar. Deze garantievoorwaarden zijn 
van toepassing op het Tytane 130 EPDM-membraan met een dikte van 1,30mm.  
 
Wanneer het EPDM-membraan door normale blootstelling aan zonlicht, ozon, vrieskou enzovoort 
binnen 15 jaar na de aankoopdatum/ factuurdatum gebreken begint te vertonen, dient hiervan een 
schriftelijke melding te worden gedaan, max 5 werkdagen na constatering. Na een schriftelijke 
melding hiervan zal binnen 30 dagen Tytane een inspectie uitvoeren op en aan het Tytane EPDM-
membraan.  
 
In het geval dat Tytane constateert dat het gebrek te wijten is aan een fabricagefout, zal Tytane het 
EPDM-membraan repareren, vervangen of vergoeden. De maximale reparatie, vervanging of 
vergoedingskosten zullen nooit hoger uitvallen dan de factuurwaarde van het Tytane EPDM-
membraan. De hoogte van de reparatie, vervanging of vergoedingskosten hebben een jaarlijkse 
afschrijving van 6,67%. Dit houdt in dat bijvoorbeeld na 7,5 jaar maximaal 50% van de factuurwaarde 
aan reparatie, vervang of vergoedingskosten worden gerepareerd, vervangen of vergoed.  
 
Tytane is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade, direct of indirect ontstaan door 
een fabricagefout of defect aan het Tytane EPDM-membraan.  
 
Wanneer het gebrek, defect de oorzaak is van overmacht, zoals natuurrampen waaronder ook 
stormen, orkanen, bliksem en aardbevingen, maar ook terrorisme, vandalisme, misbruik, geen goed 
of tijdig onderhoud van het EPDM-membraan, verwaarlozing, reparaties, onjuiste montage 
wijzigingen of iets van dien aard, die niet een direct of indirect gevolg zijn van een fabricagefout, 
geldt er geen dekking van de garantie.  
De garantie heeft alleen betrekking op het Tytane EPDM-membraan en er is geen andere garantie.  
 
Er is geen garantie wanneer de factuur niet volledig is betaald. De garantie treedt pas in werking 
wanneer de volledige factuur is betaald.  
 
Het recht op garantie vervalt wanneer het EPDM-membraan niet is geplaatst volgens onze 
verwerking instructies of wanneer er niet originele Tytane hulpstoffen zoals, lijm, kit, 
hemelwaterafvoeren enzovoort zijn gebruikt of toegepast. 


