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Aanvoerder  in  bouwproducten

RET Bouwproducten. Postbus 529, 3500 AM Utrecht. T 030 245 55 55   F 030 244 33 94
www.retbouwproducten.nl / info@retbouwproducten.nl 

•	ISIpaint	Garant	15	jr	FSC

•	ISIpaint	Garant	25	jr

•	Nautex	Garant	25	jr

•	Nautex	Paint	25	jr

•	Empira	Mahonie	25	jr

RET	Bouwproducten	gevestigd	te	Utrecht,	geeft	
garantie	op:	
het loslaten van de lijmen tussen de afzonderlijke lagen van
het triplex (delamineren) ten gevolge van aanwijsbare 
productiefouten en bij Nautex Paint, ISIpaint Garant en 
ISIpaint FSC ook op het loslaten van de film. De voorwaarden 
van deze garantie worden in dit certificaat weergegeven.

Voor het product ISIpaint FSC geldt een garantie voor de duur 
van 15 jaar na levering. Voor Nautex Garant, Nautex Paint, 
ISIpaint Garant en Empira Mahonie geldt een garantie van 
25 jaar. De garantie kan uitsluitend worden gegeven indien 
kan worden vastgesteld dat de voorschriften van RET met 
betrekking tot opslag en verwerking in acht zijn genomen (zie 
algemene gebruiksaan wijzing plaatmateriaal, verkrijgbaar bij 
RET Bouwproducten). 

De	garantie	voorziet	in:	

ISIpaint Garant FSC

a.  Gratis herlevering van nieuwe platen, die als ondeugdelijk 
door RET Bouwproducten zijn erkend. 

b.   Kosten welke voortvloeien uit de vervanging van het 
betreffende garantieproduct met een maximum van 1 keer 
de factuurwaarde tot een maximum  bedrag van € 15.000 
per gebeurtenis.

ISIpaint Garant

a.  Gratis herlevering van nieuwe platen die als ondeugdelijk 
door RET Bouwproducten zijn erkend.

b.  Kosten welke voortvloeien uit de vervanging van het 
betreffende garantieproduct met een maximum van 3 keer 
de factuurwaarde tot een maximum bedrag van € 30.000 
per gebeurtenis. 

Nautex Garant, Nautex Paint en Empira Mahonie

a.  Gratis herlevering van nieuwe platen die als ondeugdelijk 
door RET Bouwproducten zijn erkend.

b.  Kosten welke voortvloeien uit de vervanging van het 
betreffende garantieproduct met een maximum van 4 keer 
de factuurwaarde tot een maximum bedrag van € 30.000 
per gebeurtenis. 

Garantievoorwaarden
I.  De garantie is alleen van kracht als het geleverde product 

toegepast/verwerkt is in overeenstemming met de regels 
van het vak, zoals omschreven in het BRL 1705 en KVT 95. 

II.  De algemene voorschriften van RET Bouwproducten dienen 
bovendien met betrekking tot de opslag en verwerking 

 van het plaatmateriaal correct in acht te zijn genomen. 
III.  Garantie geldt alleen voor toepassingen binnen de 
 Nederlandse grens. 
IV.  In geval van schade is de verbruiker verplicht RET 

Bouwproducten binnen 5 werkdagen na constatering van 
de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit kan 
rechtstreeks geschieden of via de betreffende tussenle-
verancier. Bij de melding dient het factuurnummer, datum 
van levering, naam en locatie van het onderhavige project 
en een gespecificeerde omvang van de schade vermeld 
te zijn. Ook dient RET Bouwproducten in de gelegenheid 
te worden gesteld ter plaatse onderzoek te verrichten. 
Eventueel met een externe expert. RET Bouwproducten 
behoudt zich tevens het recht voor, de bedoelde schade 
elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid van RET 
is beperkt tot de in deze garantie vermelde voorwaarden. 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, 
vervalt elk recht op schadevergoeding. 

Uitsluitingen
Uitgesloten van de garantie zijn schade en kosten veroor-
zaakt door o.a.: 
•	 Bedrog	door	de	gebruiker
•	 	Normale	slijtage,	te	weinig,	geen	of	verkeerd	onderhoud	

en abnormaal gebruik
•	 	Vrijwillige	of	niet	te	verontschuldigen	veronachtzaming	

van de normen die gelden voor goed gebruik
•	 	Natuurverschijnselen	zoals	overstromingen,	aardverschui-

vingen, windhozen etc.
•	 Brand	of	explosie
•	 Beschadigingen

Algemeen
Op levering van de genoemde merkartikelen door RET 
Bouwproducten zijn de algemene Verkoop Voorwaarden van de 
V.V.N.H. van toepassing, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd 
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Lelystad.

Garant iecer t i f icaat

* Deze voorwaarden zijn geldig m.i.v. 01-09-2008 


