
Jongeneel Garant Ocoumé en Jongeneel Paintpanel Garant

Koninklijke Jongeneel B.V., gevestigd te Utrecht, garandeert dat: 
van het water- en weerbestendig verlijmde plaatmateriaal (gefabriceerd onder
het merk JONGENEEL GARANT OCOUMÉ en JONGENEEL PAINTPANEL GARANT
voorzien van een garantiezegel en toegepast in Nederland als bekledings-
en constructiemateriaal) de lijmverbindingen van de fineerlagen en bij
Paintpanel de paintfilm niet zullen loslaten.

Deze garantie is geldig gedurende 15 jaar na factuurdatum en houdt in:
1. gratis herlevering van platen die als ondeugdelijk door Jongeneel zijn erkend.
2. vergoeding van kosten van demontage en herplaatsing van de platen

die als ondeugdelijk door Jongeneel zijn erkend en andere bijkomende
kosten, zoals schilderen en / of lakken, indien het gebrek aantoonbare,
negatieve gevolgen heeft op de constructieve toepassing. De kosten
worden vergoed tot maximaal 4x de factuurwaarde en tot een maximum
van € 25.000,- per project met een eigen risico van € 300,-.

Garantievoorwaarden
De garantie is alleen van kracht als het geleverde product toegepast / ver-
werkt is in overeenstemming met de regels van het vak, dus is toegepast
volgens BRL 1705 / 01 (een uitgave van het S.K.H. te Huizen) en verwerkt
zoals omschreven in de KVT ’95 (verkrijgbaar bij de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten te Bussum) en Plaatmateriaal gebruikswenken (verkrijg-
baar bij Jongeneel) en aan de hierna volgende voorwaarden is voldaan.

Garantiereglement 
Opslag
De platen dienen na aankomst horizontaal opgeslagen te worden in een
droge, goed geventileerde ruimte op pallets of op balkjes van gelijke dikte
met een onderlinge afstand van circa 60 cm. De balkjes dienen in rechte
lijn onder elkaar te liggen. Stapelhoogte maximaal 100 cm.

Ontwerp, constructie en toepassing
Bij het ontwerpen en de uitvoering van de constructie dient er rekening mee
gehouden te worden dat de randen van de plaat niet aan inwatering bloot-
staan. Dit kan voorkomen worden door onder- en zijkanten circa 10 - 20 mm
vrij te houden en de bovenkant met een andere plaat of een profiel (bij-
voorbeeld daklijst) te beschermen.

Ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf
op de omkanten moet men de randen van de plaat licht afronden (R = 3 mm),
om zodoende een gelijkmatige overgang te verkrijgen van het oppervlak
naar de kanten.
Bij gebruik als gevelbekleding (bijvoorbeeld boeiboorden) en bij andere toe-
passingen waar slechts één zijde in het zicht blijft, dient er voor een goede
ventilatie aan de achterzijde gezorgd te worden (dilatatievoegen tussen de
platen). Voor de bevestiging dienen corrosievrije materialen gekozen te worden
ter voorkoming van verkleuringen en / of roesten.

Voor Jongeneel Paintpanel Garant geldt tevens:
1. als de platen met RVS schroeven worden bevestigd, zal het nodig zijn

direct de gaten te vullen met een niet krimpende vulmassa op basis
van epoxy, bestaande uit twee componenten, die tegen verschillende 
weersomstandigheden bestand is.

2. de witte papier / harslaag is een grondlaag en kan in geen geval dienen
als definitieve afwerking, omdat deze laag niet bestand is tegen zon en
weersinvloeden. De afwerklaag dient uiterlijk binnen 2 maanden na montage
van de platen plaats te vinden.

Bewerking
Na de voorbewerking, zoals zagen en frezen en voor toepassing in de buiten-
lucht dienen de oppervlakten, de kanten en de eventuele voorboringen in
de plaat tegen indringen van vocht en uitdrogen behandeld te worden met
een grondlaag die kan bestaan uit een grondverf voor dekkend schilderwerk
of een lak met pigment voor blanke afwerking.

Eventuele gapingen dienen gestopt te worden met een niet krimpend vulmiddel.

De randen dienen vol te worden afgewerkt met minimaal 2 lagen PVAC lijm
of een hiervoor speciaal ontwikkeld product.
Voor de eindafwerking zijn goede afwerkingsystemen verkrijgbaar.
Raadpleeg uw verfleverancier / fabrikant en volg de verstrekte adviezen op.
Een goed onderhoud dient te gebeuren volgens de voorschriften van de des-
betreffende verfleverancier / fabrikant.

Uitsluitingen
Uitgesloten van de garantie zijn schade en kosten veroorzaakt door:
• bedrog door de gebruiker.
• normale slijtage, te weinig of geen onderhoud en abnormaal gebruik.
• vrijwillige of niet te verontschuldigen veronachtzaming van de normen  die

gelden voor goed gebruik.
• daden in een (burger)oorlog, binnenlandse onlusten of oproer, 

terroristische- of sabotagehandelingen, alsmede de directe of indirecte 
gevolgen van een atoomkernreactie en / of andere chemische invloeden
van buitenaf.

• natuurverschijnselen zoals overstromingen, aardverschuivingen, 
windhozen enz.

• brand of explosie.

Schademelding
In geval van schade is de verbruiker verplicht Jongeneel binnen 10 werkdagen
na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder
vermelding van: factuurnummer, datum van levering, naam en locatie van
het onderhavige project en gespecificeerde omvang van de schade en
Jongeneel in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen, even-
tueel met een expert. Jongeneel behoudt zich het recht voor de bedoelde
schade elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid van Jongeneel is
beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden. 
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op
schadevergoeding.

Algemeen
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing
de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding, van de Vereniging
van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad. Een afschrift van deze
voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.
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