JH

JAMESHARDIE® BEKLEDINGSPRODUCTEN MET
DE COLOURPLUS™-TECHNOLOGIE
NOVEMBER 2019

15 jaar garantie
James Hardie Europe GmbH (“Hardie”) garandeert, uitsluitend voor gebruik in Europa, dat de bekledingsproducten
met de ColourPlus™-technologie (het “Product”), wanneer die gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, en
wanneer ze correct geïnstalleerd en onderhouden worden volgens de gepubliceerde installatiehandleiding van
James Hardie, gedurende een periode van 15 jaar vanaf de datum van de aankoop (“garantieperiode”):
1.
2.

niet zullen barsten, splinteren, schilferen, rotten of los komen en
dat ze bestand zijn tegen schade door termieten.
(1. of 2. worden hierna als “garantiegeval” vermeld)

Als een product tijdens de garantieperiode ondeugdelijk blijkt, zal Hardie een vervangproduct leveren of de
aankoopprijs terugbetalen. Wanneer het Product volgens de bepalingen en voorwaarden van deze garantie
vervangen wordt, geldt gedurende de rest van de garantieperiode de originele garantie voor het vervangproduct.

De aansprakelijkheid van Hardie ten opzichte van de persoon voor wie de garantie geldt, hangt af van de volgende
procedure:
1.
2.

3.
4.

De eiser moet bewijzen dat de garantie voor hem of haar geldt, door Hardie de aankoopbon met de datum
van aankoop voor te leggen;
De persoon voor wie de garantie geldt, moet Hardie binnen 2 maanden na de vaststelling (schriftelijk) van de
tekortkoming op de hoogte brengen. De berichtgeving moet de locatie van het Product, details van de
tekortkoming en andere relevante informatie vermelden. Als de persoon voor wie de garantie geldt, niet
binnen 2 maanden een claim voor het garantiegeval indient, verspeelt hij of zij zijn/haar rechten;
Zodra het garantiegeval vastgesteld wordt, moet de persoon voor wie de garantie geldt, de nodige
inspanningen leveren om verdere schade te voorkomen tot het defect of de tekortkoming verholpen is;
De persoon voor wie de garantie geldt, moet Hardie toegang verlenen tot de structuur waar het Product
geïnstalleerd is om de garantieclaim te beoordelen.

Disclaimer:
De garantie dekt geen schade of tekortkomingen die te wijten zijn aan: (a) de onoordeelkundige opslag,
verzending, manipulatie of installatie van het Product (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzuim om
het Product te installeren in overeenstemming met de installatie-instructies van Hardie in de installatiehandleiding
of de lokale bouwvoorschriften) en/of ondeskundige installatie of onderhoud van accessoires en/of het gebruik van
ongeschikte accessoires, (b) verwaarlozing, (c) oneigenlijk gebruik, (d) verkeerd gebruik, (e) reparatie of
wijziging, (f) overmacht met inbegrip van overstroming/ brand / extreme weersomstandigheden, enz., (g) impact
van vreemde voorwerpen, (h) groei van schimmel, molm, zwammen of gelijk welk ander organisme, (i) gebrek
aan onderhoud, (j) fouten en tekortkomingen in of schade aan de structuur waarop het Product aangebracht is, (k)
elke andere oorzaak dan productiefouten die aan Hardie toegewezen kunnen worden. Visuele onregelmatigheden
die de algemene eigenschappen van het product niet aantasten, worden door de garantie niet gedekt.
Elke kleur verandert als gevolg van veroudering. De technische experts van Hardie geven graag meer toelichting
wanneer dat gevraagd wordt.
In geen geval kan Hardie aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, indirecte of gevolgschade als gevolg van
tekortkomingen die door een ondeugdelijke productie of door ondeugdelijk materiaal veroorzaakt zijn. Dat omvat
arbeidskosten of andere uitgaven voor het wegnemen of installeren van originele of vervangproducten. Derde
partijen hebben geen bevoegdheid om deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. Als de garantie
zoals hierboven beschreven aangepast werd, is Hardie niet langer door de garantie gebonden.
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Belangrijke opmerking:
Consumenten hebben wettelijke rechten die door deze beperkte garantie niet ingeperkt of uitgebreid worden. Deze
garantie beknot in niets de wettelijke verhaalmogelijkheden.
Alle rechten en verplichtingen die uit deze garantie voortkomen, vallen onder de Duitse wetgeving en worden
uitsluitend in overeenstemming daarmee beoordeeld. Alle geschillen die uit deze garantie voortvloeien of er mee te
maken hebben, worden uitsluitend aan een Duitse rechtbank voorgelegd.

Claims moeten gericht worden aan:
James Hardie Europe GmbH
Customer Service
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Duitsland
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