1

Garantie

1.1

De vennootschap naar Canadees recht Cape Cod Wood Sidings Inc.,
gevestigd te Bedford, Nova Scotia, Canada B4A 1A0, (hierna: "Cape Cod")
garandeert dat de door Cape Cod fabrieksmatig aangebrachte lak op de
door haar geleverde ruw-bezaagde gevelplanken en hulpprofielen (hierna:
"de Producten"):
-

niet zal barsten, bladderen, schilferen of dat er blaasvorming zal
optreden;
niet zal verkalken
niet zal wegslijten en het onderliggende materiaal zal blootleggen;

en, indien de Producten door Cape Cod verduurzaamd zijn behandeld;
-

er geen houtrot zal optreden
er geen aantasting zal optreden door termieten

zulks gedurende een periode van 15 jaar na installatie van de Producten en
voorts onder de hierna onder 3 genoemde voorwaarden.
2

Wijze van garantieverlening

2.1

Bij tijdige en correcte melding van het gebrek aan de lak of Product in geval
van verduurzaamde Producten en bij gegrondbevinding van het gebrek
door Cape Cod houdt de garantie het volgende in.
Gedurende de eerste 6 jaar van de garantietermijn heeft Cape Cod de
keuze ofwel zelf voor herstel van het gebrek zorg te dragen door middel
van levering van lak en arbeidsuren ofwel de eindgebruiker schadeloos te
stellen voor de voor het herstel van het gebrek benodigde lak en
arbeidsuren. In geval van aantasting door houtrot of termieten, indien het
Producten betreft die door Cape Cod verduurzaamd zijn behandeld, heeft
Cape Cod de keuze om de aangetaste planken te vervangen door middel
van levering en arbeidsuren, ofwel de eindgebruiker schadeloos te stellen
voor arbeidsuren om de aangetaste planken te vervangen. In dit geval zal
Cape Cod de benodigde planken leveren aan de eindverbruiker.

2.2

Gedurende de resterende garantietermijn van 9 jaar zal Cape Cod
uitsluitend de benodigde lak leveren respectievelijk vergoeden, die nodig is
voor het herstel van het gebrek. In geval van aantasting door houtrot of
termieten, indien het Producten betreft die door Cape Cod verduurzaamd
zijn behandeld, worden uitsluitend planken geleverd, die benodigd zijn voor
het herstel van het gebrek. Arbeidsuren benodigd voor het herstel van het
gebrek worden niet vergoed.

2.3

Door het voldoen aan deze verplichting is Cape Cod volledig gekweten
van schadevergoeding. Zij is in geen geval tot verdere vergoeding van de
schade verplicht.

2.4

De garantietermijn geldt vanaf de datum van installatie en wordt bij een
eventueel garantiegeval niet verlengd.

2.5

Bij vervanging of bij het opnieuw lakken van defecte oppervlakten kan een
kleurverschil optreden.

3

Voorwaarden

3.1

Deze garantie is van toepassing op de levering van Producten binnen
Nederland

3.2

Deze garantie geldt op voorwaarde dat de Producten conform de
Verwerkingsvoorschriften van Cape Cod zijn opgeslagen, gemonteerd en
geïnstalleerd en zijn onderhouden volgens de Onderhoudsinstructies.

3.3

Daarnaast geldt de voorwaarde dat het gebrek aan de lak binnen één
maand na constatering is gemeld bij Cape Cod respectievelijk haar
vertegenwoordigers en gedetailleerd alle relevante informatie is verstrekt.

3.4

Uitsluitend aangetaste oppervlakten vallen onder deze garantie.

4

Uitsluitingen

4.1

Bloeden, schimmelen en het doorschijnen van kleur zijn geen defecten aan
de lak en vallen derhalve niet onder deze garantie.

4.2

Kleurverschillen en kleine scheuren op de kwasten zijn een typisch gedrag
van hout en vallen derhalve niet onder de garantie.

4.3

Van buitenaf komende omstandigheden die Cape Cod niet kunnen worden
aangerekend, zoals ondermeer aantasting van de lak door luchtvervuiling,
vandalisme, krassen, zandstralen, schuren of schaven na installatie, brand,
blikseminslag, storm, aardbevingen en hagel, maar ook beschadigingen als
gevolg van niet dan wel onoordeelkundig onderhoud vallen buiten deze
garantie.

4 .4

Kleine beschadigingen of defecten dienen door de eigenaar zelf
gerepareerd te worden.

4 .5

Deze garantie geldt uitsluitend voor toepassingen in geventileerde gevels.
Alle andere toepassingen kunnen invloed hebben op onze garantietermijn
en voorwaarden en dienen vooraf te worden afgestemd en bevestigd.

5

Toepasselijk recht en geschillen

5 .1

Op alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze
garantiebepalingen is Nederlands recht van toepassing en zullen, voor
zover door de wet niet anders voorgeschreven, zijn onderworpen aan het
oordeel van de vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken bij
andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale
rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
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