Garantiecertificaat
Geldig binnen de EU

De fabrikant garandeert ModiWood 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 binnen de genoemde garantietermijn
ten aanzien van de aan de ommezijde vermelde punten ondeugdelijk bevonden
wordt, zal worden herleverd conform de garantiebepalingen.
Projectgegevens:
Project locatie
Naam

:

Adres

:

Aannemer

Dealer

Postcode :
Plaats

:

Telefoon :
Opdrachtgever
Naam

:

Adres

:

Architect

Postcode :
Plaats

:

Telefoon :
Garantiecertificaat aangevraagd door:
Naam

:

Adres

:

Postcode :
Plaats

:

Telefoon :
Datum afgifte

:

/

/

Datum aankoop :

/

/

* 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
ModiWood dat binnen 10 jaar na levering houtrot vertoont en waarvan kan worden vastgesteld dat bij opslag,
verwerking en onderhoud de ModiWood verwerkingsvoorschriften in acht zijn genomen en waarbij tevens kan
worden vastgesteld dat deze houtrotverschijnselen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de constructieve
toepassing, worden - naar keuze van de fabrikant- de aangetaste delen gratis opnieuw geleverd of de
factuurwaarde wordt gerestitueerd. De eerste 5 jaar voor 100% en daarna elk jaar met 15% verminderd.
Tevens worden vergoed, geldig voor de eerste 5 jaar van de garantieperiode, tot maximaal 3 keer de originele
factuurwaarde met een maximum van € 2.500,= per geleverd project per verwerker:
• De met de vervanging gepaard gaande kosten van arbeidsloon.
• De kosten van levering van materiaal in verband met het verwijderen, repareren, wijzigen en/of vervangen
van de verrotte ModiWood delen.
Procedure
Geconstateerde gebreken dienen per aangetekend schrijven, binnen tien dagen na constatering, voorzien alle
relevante projectinformatie (in ieder geval: adres project, gegevens verwerker, hoeveelheid, datum van aankoop
en verwerking, aard van de gebreken, wijze van afwerking) aan Fetim kenbaar gemaakt te worden. Aanmelding
op enig andere wijze, of het verstrekken van onvolledige informatie op de bijlage kan niet gehonoreerd worden.
Gebreken of klachten m.b.t. ModiWood waaraan door derden werkzaamheden zijn verricht kunnen niet door
Fetim gehonoreerd worden. Fetim houdt zich het recht voor te allen tijde de klacht in zijn oorspronkelijke
verschijningsvorm, zonder tussenkomst van derden, te willen zien. In het geval dat de aanspraak op de
garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen vervangen dienden te worden, keert het eigendom van de
vervangen ModiWood delen terug naar Fetim.
Uitsluitingen
De garantie heeft geen betrekking op verwering of schade welke voortvloeit uit ondeskundige verwerking en
montage, toepassing in grondcontact, mechanische beschadigingen, ondeskundig onderhoud en milieu- cq.
andere invloeden welke buiten de invloedssfeer van Fetim liggen.
Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder dan de product aansprakelijkheid en de aanwijzingen die Fetim
vastlegt t.a.v. verwerking en montage.
Fetim is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek
van het door Fetim geleverd product zou kunnen leiden of werkelijk geleden zou hebben.
Hout is een natuurproduct. Derhalve is het acceptabel dat een gedeelte van het materiaal in de loop van de tijd
delaminatie (zgn raising grain) en/of scheuren vertoont. Dit wordt in de hand gewerkt wanneer het materiaal
onbehandeld wordt toegepast.
Garantie Norm volgens: EN 350-1/class en EN 113.
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 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 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.

