garantiecertificaat

Garantie en verwerkingsvoorwaarden van de besloten vennootschap WEIKHOPLEX B.V.,
gevestigd te Groesbeek, Ambachtsweg 18 A, KvK nummer 68474563, geldend vanaf 01.04.2018.

A		
Verwerkingsvoorschriften
	A.1	Bij het afkorten of doorzagen van het product moet een zaag met fijne tanden worden gebruikt. Zorg dat de plaat bij het
zagen of bij het boren van openingen ten behoeve van de plaatsing van bevestigingsschroeven goed wordt ondersteund.
De diameter van het boorgat moet 50% ruimer zijn dan de diameter van de toe te passen bevestigingsschroef. Bij het
plaatsen van de bevestigingsschroef moet een rubberen matje tussen de kop van de schroef en de te bevestigen plaat
worden gelegd. De schroef moet goed doch niet te strak worden aangedraaid.
A.2	In geval van montage van het product op een dwarsprofiel (gording) van staal of hout moeten de raakvlakken van de
dwarsprofielen en het product glad zijn afgewerkt, de dwarsprofielen mogen niet zijn vervormd, moeten geschikt zijn
voor hun toepassing en parallel van elkaar zijn bevestigd.
A.3	De spanwijdte van de gording bij toepassing van het product met een dikte van 3,5 mm op een hellend dak is gelijk aan
of minder dan 800 mm. Wanneer de dakhelling meer bedraagt dan 40 graden kan de gordingafstand maximaal 100 mm
bedragen. Weikhoplex wijst er op dat de gordingafstand als hier genoemd is gebaseerd op in Nederland gebruikelijk
zijnde buitentemperaturen.
B		
Garantiebepalingen
B.1	De verwerker dient voorafgaande aan de verwerking van het product het product te onderwerpen aan een visuele
inspectie en mag het product dat andere dan geringe oppervlaktebeschadigingen vertoont niet verwerken.
B.2	De kwaliteit van het product dat overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften is toegepast wordt gedurende een periode
van 30 jaren vanaf de datum van de levering gegarandeerd voor het afwezig zijn van productiefouten en voor de afwezigheid van gebreken in de door de fabrikant van het product bij de productie toegepaste grondstoffen waarbij de kleurvastheid van het product wordt gegarandeerd gedurende 10 jaar na de levering. De garantie houdt enkel in dat het product
kosteloos franco op het verwerkingsadres wordt herleverd. Degene die een beroep doet op deze garantievoorwaarden
dient Weikhoplex, op straffe van verlies van garantieaanspraken, in de gelegenheid te stellen om binnen een r edelijke
termijn de klachten/aanspraken op deze garantiebepalingen te (doen) onderzoeken. Garantieaanspraken dienen
schriftelijk te worden ingediend bij Weikhoplex.
C		
Uitsluitingen op garantieaanspraken
C.1	Er bestaat geen aanspraak op deze garantiebepalingen bij schade ten gevolge van biochemische veranderingen van het
product en door schade door de inwerking van biochemische stoffen op het product, transportschade, ondeskundige
verwerking of ondeskundige toepassing van het product.
C.2	Er bestaat geen aanspraak op deze garantiebepalingen bij schade aan het product ten gevolge van normale slijtage,
opzettelijk veroorzaakte schade ,nalatigheid van de verwerker of gebruiker van het product, verkeerd gebruik van het
product, onderwerping van het product aan abnormale omstandigheden alsmede bij het aanbrengen van modificaties
aan het product.
D.1	Productinformatie
		 Bij dit garantiecertificaat behoort een aangehecht productinformatieblad.
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