Garantieverklaring Noviclad G

Gedurende 10 jaar vanaf de levering biedt Idonit bvba een ruime garantie op de Noviclad G
gevelpanelen, op voorwaarde dat de schade binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling
schriftelijk wordt gerapporteerd.
De Noviclad G gevelpanelen bestaan uit vezelversterkt calciumsilicaat met een hoge densiteit.
De panelen worden 'door en door gekleurd' aangeboden en zijn geschikt voor zowel
binnenshuis als buitenshuis gebruik. Idonit bvba garandeert een waarheidsgetrouwe
omschrijving van de kwaliteit, de duurzaamheid en de producteigenschappen van de Noviclad
G gevelpanelen. Idonit bvba garandeert alsook dat de Noviclad G gevelpanelen binnen de
garantieperiode vrij zijn van fabricagefouten. De garantie van deze producten stemt overeen
met het Belgisch recht.
Noviclad G is een, met een wolk motief op de zichtzijde, gevelpaneel met een niet-uniform
aspect. Dit is typisch voor calcium silicaat en cement gebonden producten. Er zijn
kleurvariaties op het oppervlak. Ondanks het typische aspect behouden blijft kan het aspect
van Noviclad G veranderen na verloop van tijd.
Uitsluitingen
Idonit bvba is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden
en/of ontoereikend onderhoud, zoals bijvoorbeeld voor schade omwille van:
-

-

Extreme weersomstandigheden zoals bv. hagel, storm, overstroming,…
Vandalisme
Gebrekkig onderhoud of gebruikstoepassing niet conform de voorschriften die Idonit
bvba aandraagt
Vervuiling en verval te wijten aan externe oorzaken, bv. door het gebruik van
chemicaliën en andere schadelijke stoffen, door stoffen en materialen die voor de
gebruikstoepassing niet noodzakelijk worden geacht, brand,…
Foutieve behandeling, plaatsing of bewaring van de materialen, die de optimale
bescherming van de Noviclad G gevelpanelen beperken
Vermijdbare slijtage en veroudering in de vorm van barsten, krassen en andere sporen
Beschadiging ten gevolge van objecten die in aanraking komen met de Noviclad
gevelpanelen, zoals bv. schurende, snijdende, stotende en vallende objecten
Vermijdbare schade ten gevolge van het niet toepassen van de meest recente versie
van de garantieverklaring en de technische voorschriften, te raadplegen op
www.noviclad.be

Idonit bvba is niet verantwoordelijk voor winstverlies, kostenbesparingen, productieverlies,
gemiste kansen of door elke extra indirecte schade of voor elk verlies veroorzaakt door de
verkoop, stockage en plaatsing van Noviclad G gevelpanelen.
Idonit bvba geeft geen ondersteuning om het verlijmen van de Noviclad G gevelpanelen.
Deze garantieverklaring stelt dat Idonit bvba de gerapporteerde schade tijdig dient te kunnen
bezichtigen en te beoordelen. Ook dient de rapporterende partij de factuur van de
betreffende panelen aan Idonit voor te leggen als bewijs van eerdere aankoop. Conform deze
voorwaarden en uitsluitingen zorgt
Idonit bvba voor een correcte vervanging en levering van de Noviclad G gevelpanelen, indien
deze binnen de garantietermijn niet aan de productomschrijving blijken te voldoen.
Elk Noviclad G gevelpaneel die door Idonit bvba onvolwaardig bevonden wordt aan de
bedoelde eisen zal door Idonit bvba vervangen worden door een gelijkaardig Noviclad G
gevelpaneel. Deze worden kosteloos geleverd met uitsluiting van andere kosten zoals
demontage en hermontagekosten, e.a.
De lezer dient steeds de laatste versie te gebruiken zoals gepubliceerd op www.noviclad.be
Idonit bvba behoudt zich het recht om zijn specificaties en richtlijnen te herzien zonder
voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling.
Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil over de uitvoering en
interpretatie van deze garantie.
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