X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT zijn schilderklare okoumé multiplexen ontwikkeld
voor exterieure toepassingen. Indien de verwerkingsvoorschriften worden opgevolgd wordt een
lange levensduur verwacht en gegarandeerd.

GARANTIECERTIFICAAT

3O JAAR
GARANTIE

X-PRIME PLUS EN X-PRIME PAINT
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GARANTIE

Zie garantiebepalingen en verwerkingsvoorschriften.
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De leverancier verleent de garantie op X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT gedurende een periode
van 30 jaar, te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de
factuurdatum.
Mochten er binnen 30 jaar na levering delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of
materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT aantasten
en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken, dan verplicht de leverancier zich:
A. De defecte plaat gratis te herleveren.
B. De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een
maximum van driemaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van
€ 30.000,- per gebeurtenis, geldig voor de eerste 15 jaar van de garantieperiode. Vanaf het 16e tot het
30e jaar van de garantieperiode worden uitsluitend de defecte platen herleverd.

Bescherm de plaat tegen vocht: dicht gaps en randen, anders
vervalt de garantie. Volg de verwerkingsvoorschriften op
www.x-prime.nl of het garantiecertificaat.
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Bescherm de plaat tegen vocht: dicht gaps en randen, anders
vervalt de garantie. Volg de verwerkingsvoorschriften op
www.x-prime.nl of het garantiecertificaat.
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Projectgegevens:
*Projectlocatie / Aannemer / Dealer ________________________ *doorhalen wat niet van toepassing is.
Naam: 		 ________________________________________________________________________
Adres: 		 ________________________________________________________________________
Postcode: 		 ________________________________________________________________________
Plaats:		________________________________________________________________________
Telefoon: 		 ________________________________________________________________________

13-6-2017 10:01:38

*Opdrachtgever / Architect _______________________________ *doorhalen wat niet van toepassing is.
Naam:		 ________________________________________________________________________
Adres:		 ________________________________________________________________________
Postcode:		 ________________________________________________________________________
Plaats:		________________________________________________________________________
Telefoon:		 ________________________________________________________________________
Garantiecertificaat aangevraagd door:
Naam:		 ________________________________________________________________________
Adres:		 ________________________________________________________________________
Postcode:		 ________________________________________________________________________
Plaats:		________________________________________________________________________
Telefoon:		 ________________________________________________________________________
Datum afgifte: ______________________________________________________________________
Datum aankoop: _____________________________________________________________________
Dit garantiecertificaat is uitsluitend geldig indien vastgehecht aan originele aankoopbon en ingevuld
opgestuurd aan uw leverancier:

Garantiebepalingen aan ommezijde.
X-PRIME, X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT zijn kwaliteitsproducten van

International Plywood bv www.intplywood.nl tel.: +31 (0)183 353 000.

GARANTIEBEPALINGEN
X-PRIME PLUS EN X-PRIME PAINT
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Bescherm de plaat tegen vocht: dicht gaps en randen, anders
vervalt de garantie. Volg de verwerkingsvoorschriften op
www.x-prime.nl of het garantiecertificaat.
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Bescherm de plaat tegen vocht: dicht gaps en randen, anders
vervalt de garantie. Volg de verwerkingsvoorschriften op
www.x-prime.nl of het garantiecertificaat.
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SCHADEMELDING:
Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier,
onder vermelding van:
1. Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
2. Het aantal platen met gebreken.
3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.
4. Een specificatie van de te verwachten vervangingskosten.
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VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:
1. Gebreken aan platen X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT die niet zijn behandeld volgens de
verwerkingsvoorschriften.
2. Gebreken aan verwerkte platen X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT waarbij het defect reeds vóór
verwerking zichtbaar was.
3. Gebreken aan X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT, ontstaan door toepassing van platen voor een ander
doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.
4. Gevolgschade ontstaan door gebreken aan platen X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT.
5. Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
6. Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
7. Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in
iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand
waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.
OVER DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN:
De garantie op X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT geldt uitsluitend indien aan de verwerkingsvoorschriften is
voldaan. De verwerkingsvoorschriften vindt u op de productfolder X-PRIME en op website
www.x-prime.nl. U kunt ze ook opvragen bij uw verkooppunt.
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BELANGRIJK - anders vervalt de garantie:
• Droog bewaren, droog verwerken.
• Gaps ALTIJD volledig dichten.
• Monteren met ruimte voor dilateren en ventileren.

X-PRIME, X-PRIME PLUS en X-PRIME PAINT zijn kwaliteitsproducten van

International Plywood bv www.intplywood.nl tel.: +31 (0)183 353 000.
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