Garantiecertificaat

30 JAAR
DUBBELE GARANTIE + NIET DEGRESSIEF
OP DE WATERDICHTHEID VAN DE COVERSYS ALUZINC® PRODUCTEN
EN OP DE DUURZAME HECHTING VAN DE COVERCOAT© AFWERKING
In geval van een probleem met de waterdichtheid ten gevolge van een scheur of doorroesten te
wijten aan atmosferische corrosie, of bij het abnormaal en in belangrijke mate verdwijnen van de
Covercoat© afwerking, zullen de producten in kwestie worden omgeruild door gelijkwaardige
producten. Deze worden gratis ter beschikking van de klant gesteld.
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Deze dubbele garantie is van toepassing onder volgende voorwaarden :
(1) De waarborg gaat in op de datum van de hierboven
vermelde factuur en betreft alle door Coversys geproduceerde
materialen uit Aluzinc® staal met speciale Covercoat©
afwerking. De garantie geldt voor zover alle betreffende
betalingen aan Coversys werden voldaan.

de regels der kunst, de geldende technische goedkeuringen en
plaatsingsinstructies.
De garantie zal niet van toepassing zijn na behandeling van de
dakbedekking of herstellingswerken zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van Coversys.

(2) De aanvraag voor deze garantie dient te gebeuren binnen
de 2 maanden volgend op de vaststelling van het
waterdichtheidsprobleem of het verdwijnen van de coating.
De klacht wordt per aangetekend schrijven gemeld aan
Coversys , samen met een copie van de betreffende facturen,
en dient duidelijk te worden omschreven. De claim zal in
aanmerking genomen worden op voorwaarde dat het een
ernstig verborgen gebrek betreft van de producten en niet
indien het gaat om een probleem dat te maken heeft met
transport, omstandigheden van stockage of gebrek aan
onderhoud.

(4) De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt, direct of
indirect, door natuurrampen en door overmacht of ten gevolge
van abnormale en/of agressieve vervuilingen.
Gevolg- of indirecte schade, zoals exploitatieverlies, valt niet
onder deze garantie.

(3) Deze garantie is van toepassing voor zover de
dakpanelementen en/of accessoires correct werden gebruikt en
geplaatst, in het kader van een normale toepassing en conform

(5) De producten die voor vervanging in aanmerking komen
kunnen worden opgeëist door Coversys - die er alzo van
eigenaar wordt - voor verdere analyse door de technische
afdeling.Coversys behoudt zich het recht om alle werven en/of
plaatsen in kwestie te bezoeken voor de analyse van het
probleem, en dit zonder enige erkenning van aansprakelijkheid.
(6) Bij betwisting is alleen de rechtbank in Namen gerechtigd te
oordelen

