Garantiecertificaat
Geldig binnen de EU

De fabrikant garandeert ModiWood Colour voor een periode van 10 jaar op
houtrot en/of overmatige delaminatie volgens de huidige technische gegevens
van de fabriek. De garantie houdt in dat indien ModiWood Colour binnen de
genoemde garantietermijn ten aanzien van de aan de ommezijde vermelde
punten ondeugdelijk bevonden wordt, zal worden herleverd conform de
garantiebepalingen.
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* doorhalen wat niet van toepassing is.

Het garantiecertificaat geldt uitsluitend indien het ingevuld aan
Fetim Professional opgestuurd is:
maart 2011

Fetim Professional, Antwoordnummer 864, 1000 RA, Amsterdam.

Garantiebepalingen
Fetim garandeert dat de fabrieksmatig aangebrachte coating op ModiWood Colour voor een periode van 10 jaar
niet - als gevolg van onvolkomenheden in de productie - spontaan zal bladderen, schilferen, blaasvormen of
extreem verkleuren.
Garantie
Tussen montagedatum en het 5de jaar worden - naar keuze van Fetim - de aangetaste delen overgeschilderd of
gratis hergeleverd. Daarnaast worden de eventuele bijkomende kosten vergoed voor het repareren of vervangen
van de aangetaste delen, tot hoogstens 1x de gefactureerde waarde van de aangetaste delen met een maximum
van € 2.500 per project. Na het 5de en voor het 10de jaar na de montagedatum wordt – naar keuze van Fetim
– voldoende verf of nieuwe ModiWood Colour delen voor reparatie of vervanging beschikbaar gesteld. Eventuele
bijkomende kosten vallen buiten de garantie.
Garantie vervalt indien:
■ ModiWood Colour niet conform de verwerkingsvoorschriften is behandeld
■ De delen ruw en/of onoordeelkundig zijn gebruikt/verwerkt
■ De delen reeds voor verwerking zichtbare gebreken vertoonden
■ De delen voor andere doeleinden zijn toegepast dan waar ze volgens de feitelijke en
gangbare normen voor zijn geschikt
■ De schade het gevolg is van normale slijtage en/of gebrekkig onderhoud
Uitsluitingen:
■ Iedere vorm van gevolgschade al dan niet ontstaan door gebreken aan ModiWood Colour of het gebruik ervan
■ Schadegevallen waarbij bedrog en/of vandalisme van toepassing is
■ Schades ten gevolge van overmacht en natuurgeweld
■ Gebreken of schades door werkzaamheden van derden
■ Schade ten gevolge van gebreken die reeds voor montage zichtbaar waren
■ Verkleuringen welke vallen binnen de gangbare normen van de verfproducenten
■ ( Hout)scheuren, “bloeden”, vervuiling en algengroei zijn geen verfdefecten en vallen derhalve buiten

de garantie
Procedure schademelding:
Schadegevallen dienen uiterlijk binnen tien dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld bij de
leverancier. Hierbij dient te worden toegevoegd/vermeld:
■ De (kopie)factuur van de geleverde goederen
■ Het factuurnummer en de originele leveringsdatum
■ De datum van schadeconstatering
■ Het aantal defecte delen
■ Een specificatie van de te verwachte vervangingskosten
■ Het adres van de locatie waar de beschadigde delen zich bevinden

Honorering - Herlevering:
In het geval dat de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen herleverd dienen te
worden, keert het eigendom van de te vervangen ModiWood Colour delen terug naar Fetim Professional. Het
tijdstip van herlevering van nieuwe ModiWood delen kan uitsluitend door Fetim Professional bepaald worden.
Tevens kunnen hieruit geen enkele rechten ontleend worden.
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In alle gevallen dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de ModiWood Colour delen te inspecteren in
de toestand waarin en op de locatie waar de schade voor het eerst is geconstateerd.
Uitsluitend schademeldingen waarbij de verwerkingsinstructies strikt zijn nageleefd en die volgens bovenstaande
procedure zijn gemeld, kunnen in behandeling worden genomen.

