GARANTIE ECOLOR / ECOLOR EXTRA / GALLIA GOLFPLATEN

1. Eternit B.V. garandeert dat de golfplaten, merk Ecolor / Ecolor Extra, bij normale atmosferische- en
gebruiksomstandigheden gedurende een tijdvak van 10 jaar vanaf productiedatum, zullen voldoen aan de op de
productiedatum voor vezelcement golfplaten geldende kwaliteitseisen. E.e.a. vermeld in de NEN-EN 494 en het
Besluit Bodemkwaliteit.
De garantie dekt productie- en materiaalfouten die tot gevolg hebben dat er water door de afzonderlijke
golfplaten respectievelijk hulpstukken dringt hetgeen lekkage veroorzaakt.
Vanaf 01.01.2018 strekt de garantie zich voor een periode van 10 jaar (vanaf productiedatum), ook uit op de door
Eternit B.V. aangebrachte oppervlaktebehandeling. Voor golfplaten en hulpstukken die vóór 01.01.2018 zijn
geproduceerd, geldt een garantieperiode van 5 jaar (vanaf productiedatum) op de aangebrachte
oppervlaktebehandeling.
De garantie strekt zich niet uit op de normale aantasting als gevolg van de UV-straling of aantasting als gevolg van
een inwerking van een chemische of andere agressieve stof. Evenmin wordt salpeteruitslag en dergelijke
beschouwd als fouten of gebreken van op cement gebaseerde producten. Glansverschillen tussen golfplaten
onderling als ook tussen golfplaten en hulpstukken zijn bij gecoate producten onvermijdelijk en kunnen niet als
klacht worden beschouwd.
Indien blijkt dat de Ecolor / Ecolor Extra golfplaten en hulpstukken of haar oppervlaktebehandeling niet aan
bovenvermelde eisen voldoen, zullen de defecte materialen door Eternit B.V. kosteloos franco werk worden
herleverd of zal het aanzicht van het dak worden hersteld door toepassing van middelen die Eternit daartoe het
meest geschikt acht.
2. De nevenvoorwaarden voor het toepassen van deze garantie zijn, op straffe van verval, dat:
a. De golfplaten en hulpstukken zijn aangebracht volgens de beschreven verwerkingsvoorschriften en zijn
verwerkt volgens ‘de regels der kunst’ zoals omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijnen (BRL 1513)
en de hierin omschreven ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekking constructie met golfplaten.
b. De golfplaten en hulpstukken op een normale en correcte wijze zijn gebruikt en niet zijn blootgesteld aan
andere klimatologische omstandigheden dan die normaal voor dak en gevel.
c. Het dak niet ondeskundig belopen wordt.
d. Er geen fouten en in – of verzakkingen van de dragende constructie optreden.
e. De gebreken binnen acht dagen na vaststelling schriftelijk aan Eternit B.V. worden gemeld.
f. Eternit B.V. in de gelegenheid wordt gesteld de schade ter plaatse te onderzoeken.
g. Schade, die onder de garantie valt, niet wordt gerepareerd voordat Eternit B.V. de opdracht daartoe heeft
geaccordeerd.
h. De opdrachtgever respectievelijk de verwerker bij aanlevering van de producten, doch vóór de verwerking,
het materiaal keurt op uiterlijk zichtbare gebreken en die, indien waargenomen, direct meldt.
i. De betreffende factuur dient integraal en binnen de gestelde termijn betaald te zijn.
j. De golfplaten en hulpstukken in Nederland zijn verkocht en gebruikt.
3. De garantie dekt geen:
a. Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals stoten, krassen en vernieling.
b. Schade ontstaan door uitzonderlijke omstandigheden zoals bijv. storm, chemische en abnormale biologische
aantasting, vervuilingen en extreme mechanische factoren.
c. directe of indirecte schade, zoals b.v. verlies van huurgenot, kosten voor vervangende gebouwen, exploitatieen tijdverlies of proceskosten.
d. Kleurverschil tussen origineel geplaatste en vervangen respectievelijk herstelde producten en hulpstukken.
e. Transportschade of schade die ontstaan is door een verkeerde behandeling of opslag.
f. Schade indien deze niet tijdig wordt gemeld.
g. Schade die door een andere garantie of verzekering worden gedekt.
h. Schade die voorkomen had kunnen worden door regelmatig onderhoud en controle.

4. Na vervanging respectievelijk reparatie van defecte golfplaten en/of hulpstukken begint voor deze golfplaten
en/of hulpstukken geen nieuwe garantietermijn te lopen.
5. Aan de garantie kunnen geen andere rechten worden ontleed dan hiervoor beschreven.
Tevens gelden als aanvullend – voor zover hier niet is geregeld of daarvan is afgeweken – onze Algemene
Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
6. Elk geschil, dat in verband met de toepassing van deze garantie tussen partijen mocht ontstaan, wordt
onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
in Nederland te Utrecht.
7. Hierbij bevestigen wij op uw verzoek dat de Eternit golfplaten herkenbaar zijn aan de op iedere golfplaat met reliëf
aangebrachte "NT" stempels. "NT" is een afkorting van "Nieuwe Technologie" en hiermee wordt op Europees
niveau aangegeven dat bij deze golfplaten synthetische vezels, cellulose en diverse toeslagstoffen aan het cement
zijn toegevoegd en dat deze golfplaten geen asbest bevatten.
Het ene stempel is aangebracht aan de bovenzijde van de golfplaat, ter plaatse van de laatste (6e) opstaande golf
aan de zijkant:

Het andere stempel met het “Eternit naamplaatje” (productiegegevens, “NT” en E-logo) zit in de 1e golf:

Verder willen wij u er op wijzen dat het nog steeds voorkomt dat er "Eterniet-platen" worden aangeboden. De
indruk wordt gewekt dat het golfplaten van Eternit zijn maar wie goed kijkt, ziet dat dat niet het geval is. Let dus
altijd op de stempels in de plaat!
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