GARANTIEVOORWAARDEN

Voor de panelen van Fibo geldt een
garantie voor de duur van 25 jaar,
vanaf de installatie datum.
De garantie kan uitsluitend worden
gegeven indien kan worden vastgesteld, dat de voorschriften met betrekking tot de opslag en verwerking
– verkrijgbaar bij RET Bouwproducten
– correct in acht zijn genomen.
De garantie voorziet in:
•	Herlevering van de panelen, die
als ondeugdelijk door RET
Bouwproducten zijn erkend.
Garantievoorwaarden
I. 	De verwerkingsvoorschriften voor
Fibo van RET Bouwproducten
dienen correct in acht te zijn
genomen.
II.	Garantie geldt alleen bij toepassingen binnenshuis.
III.	Claims voor indirecte- en gevolgschade zijn specifiek uitgesloten
van garantie.
IV.	RET Bouwproducten en Fibo
dienen in de gelegenheid te worden gesteld ter plaatse onderzoek
te verrichten. Eventueel met een
externe expert.
RET Bouwproducten behoudt zich
tevens het recht voor, de bedoelde
schade elders te laten onderzoeken.

V.	In het geval van schade is de
verbruiker verplicht RET Bouw
producten binnen 5 werkdagen na
constatering van gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit
kan rechtstreeks geschieden of via
de betreffende tussenleverancier.
VI.	De aansprakelijkheid van RET
Bouwproducten is beperkt tot de
in deze garantie vermelde voor
waarden.
Verdere voorschriften:
•	Gebruik voor de verwerking een
MS polymeerkit. Voor specifiek
advies m.b.t. de te gebruiken kit,
raadpleeg uw kitleverancier.
Uitsluitingen
Uitgesloten van de garantie zijn
schade en kosten
veroorzaakt door o.a.:
•	Bedrog door de gebruiker
•	Normale slijtage
•	Te weinig, géén of verkeerd
onderhoud en abnormaal gebruik
•	Brand of explosie
•	Beschadigingen
•	Onthechting van de kitvoeg(en)
•	Stilstaand water
•	Extreem gebruik, zoals bij zwembaden, waterparken en andere
vergelijkbare situaties
•	Het aanpassen van panelen,
zonder deze op de juiste manier af
te kitten

Aanvoerder in bouwproducten

Algemeen
Op levering van de genoemde
merkartikelen door RET Bouw
producten zijn de Algemene Verkoop
Voorwaarden van de V.V.N.H. van
toepassing, zoals deze laatstelijk zijn
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Lelystad.
Vragen?
Neemt u dan contact op met
uw leverancier of importeur
RET Bouwproducten.
T 030 245 55 55
info@retbouwproducten.nl
www.retbouwproducten.nl
Meer informatie over Fibo vindt
u op www.fibosystem.nl.
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Fibo geeft een garantie op:
het delamineren, waterbestendigheid
en barsten van de panelen ten gevolge
van aanwijsbare productiefouten.
De voorwaarden van deze garantie
staan in dit certificaat weergegeven.

