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Standaard beperkte garantie van tien jaar van Trespa International B.V. (“Trespa”) 
 

1. Beperkte garantie. Trespa garandeert aan de koper aan wie Trespa haar Paneel (Panelen) heeft verkocht (de “Koper”) 
gedurende een termijn van tien (10) jaar na de datum van levering van het Paneel (de Panelen) aan de Koper dat het Paneel (de Panelen) voldoet c.q. 
voldoen aan de specificaties die zijn vermeld in het Materiaaleigenschappengegevensblad voor het Paneel (de Panelen), als gepubliceerd per de datum 
van levering op www.trespa.info. Uitsluitend de beperkte garantie zoals opgenomen op www.trespa.info per de datum van de oorspronkelijke verzending 
van de Panelen aan de Koper is van toepassing en van kracht. 

2. Verhaalmiddelen. Ingeval een Paneel of Panelen niet voldoet c.q. voldoen aan deze beperkte garantie, zal Trespa naar 
eigen keuze en goeddunken overgaan ofwel tot herstel van het gebrekkige Paneel (de gebrekkige Panelen) ofwel tot levering van een vervangend Paneel 
(vervangende Panelen). De periode van beperkte garantie die van toepassing is op een hersteld of vervangen Paneel wordt gevormd door het restant van 
de nog niet verstreken termijn van deze beperkte garantie. Indien Trespa kiest voor herstel van één of meer gebrekkige Panelen, dient Trespa in de 
gelegenheid te worden gesteld om het herstel uit te voeren. Indien Trespa ervoor kiest één of meer nieuwe Panelen te leveren, is Trespa slechts verplicht 
het Paneel c.q. de Panelen te leveren in een kleur die de kleur van het oorspronkelijk geleverde Paneel c.q. van de oorspronkelijk geleverde Panelen zo 
dicht mogelijk benadert en is Trespa niet verplicht tot levering van een identieke kleur. 

3. Voorwaarden van beperkte garantie. Deze beperkte garantie is nietig en/of wordt geacht te zijn ingetrokken indien een 
van de volgende voorwaarden niet volledig wordt nageleefd: 

1. de Koper moet de prijs van het Paneel (de Panelen) volledig hebben voldaan en al zijn (betalings-) verplichtingen jegens Trespa hebben 
vervuld; 

2. het Paneel moet c.q. de Panelen moeten zodanig zijn geplaatst dat ze voldoen aan alle van toepassing zijnde bouwvoorschriften en -normen 
en wet- en regelgeving; 

3. de instructies voor het opslaan, transporteren, verwerken, toepassen, vervaardigen, plaatsen en/of onderhouden van het Paneel (de Panelen), 
als vermeld op www.trespa.info ten tijde van de levering van het Paneel (de Panelen) door Trespa aan de Koper moeten volledig zijn 
nagevolgd; 

4. na levering van het Paneel (de Panelen) aan de Koper dient de Koper het Paneel (de Panelen) onmiddellijk te inspecteren op aanwezigheid van 
eventuele gebreken die middels een visuele inspectie aan de Koper duidelijk zijn, of duidelijk zouden moeten zijn, en de Koper dient Trespa 
schriftelijk van dergelijke gebreken in kennis te stellen binnen dertig (30) dagen na de datum van levering van het Paneel (de Panelen) aan de 
Koper, of binnen tien (10) dagen na de eerste inspectie, met dien verstande dat deze inspectie binnen een jaar plaats dient te vinden en het 
Paneel (de Panelen) volgens de richtlijnen die zijn vermeld op www.trespa.info opgeslagen dient c.q. dienen te zijn; 

5. het Paneel mag c.q. de Panelen mogen niet zijn gewijzigd of aangepast na de levering van het Paneel c.q. de Panelen aan de Koper, behalve als 
dit noodzakelijk is voor de correcte plaatsing waarbij alle van toepassing zijnde bouwvoorschriften en -normen worden nageleefd; 

6. voor het indienen van een claim uit hoofde van deze beperkte garantie op een andere grond dan een evident gebrek als hierboven 
beschreven, dient de Koper Trespa schriftelijk in kennis te stellen van enigerlei vermeend gebrek binnen dertig (30) dagen na de datum 
waarop de Koper dit gebrek ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken, en dient de Koper de claim samen met deze beperkte garantie, 
en met bewijs dat de Koper het Paneel c.q. de Panelen rechtstreeks bij Trespa heeft gekocht, aan Trespa voor te leggen; en 

7. na ontvangst van een claim uit hoofde van deze beperkte garantie dient Trespa op redelijke wijze de mogelijkheid worden geboden om het 
beweerdelijk gebrekkige Paneel c.q. de beweerdelijk gebrekkige Panelen te inspecteren, en dient de Koper Trespa te voorzien van alle 
informatie en documentatie die de Koper met betrekking tot het Paneel c.q. de Panelen in zijn bezit of onder zich heeft, waaronder begrepen 
informatie betreffende de plaatsing en het onderhoud. 

 
4. Beperking van schadevergoeding; exclusief rechtsmiddel. HERSTEL OF VERVANGING VAN ÉÉN OF MEER GEBREKKIGE 

PANELEN VORMT HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL UIT HOOFDE VAN ONDERHAVIGE BEPERKTE GARANTIE. TENZIJ BIJ WET VERBODEN, IS 
TRESPA NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE, NOCH VOOR SCHENDING VAN ENIGERLEI ANDERE - EXPLICIET 
OF IMPLICIET GEGEVEN - GARANTIE. Trespa is niet aansprakelijk voor indirecte schade en voor schade die door derden wordt opgelopen, noch voor 
schade die is gedekt door een door de Koper afgesloten verzekering. Het verwijderen en opnieuw plaatsen van Panelen die uit hoofde van deze beperkte 
garantie worden hersteld of vervangen, vindt geheel op kosten en voor rekening van de Koper plaats. De volgende kosten vallen hieronder: de kosten van 
ontmanteling van een draagconstructie, de kosten van herstel van een draagconstructie, de kosten van herstel van schilderwerk of materialen alsmede 
andere soortgelijke kosten. Onder geen beding is de aansprakelijkheid van Trespa uit hoofde van deze beperkte garantie groter dan: (1) het bedrag dat 
gelijk is aan het aantal vierkante meters van het gebrekkige Paneel (de gebrekkige Panelen), vermenigvuldigd met de daarbij behorende prijs van het 
Paneel (de Panelen) in kwestie (exclusief btw), als vermeld op de koopfactuur en betaald door de Koper of, indien lager, (2) een bedrag van EUR 500.000 
(vijfhonderdduizend euro). Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle partijen die verbonden zijn met Trespa, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot haar staffunctionarissen, bestuurders, werknemers, gelieerde ondernemingen, leveranciers, agenten en vertegenwoordigers. Alle 
rechten en claims van de Koper uit hoofde van deze beperkte garantie verlopen na tien (10) jaar na de datum van levering van het Paneel (de Panelen) 
aan de Koper. 

5. Uitsluitingen. Deze beperkte garantie geldt niet voor gebreken aan andere materialen of componenten dan het Paneel 
(de Panelen), noch voor schade die wordt toegerekend aan oorzaken die niet verbandhouden met het vervaardigingsproces van de Panelen, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot onjuiste, foutieve of oneigenlijke hantering en/of plaatsing, schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit de combinatie 
of montage van dergelijke andere materialen of componenten met het Paneel (de Panelen), normale verwering, blootstelling aan corrosieve elementen in 
de atmosfeer, schimmel, gebruik van schadelijke reinigingsmiddelen, windstormen, zandstormen, natuurrampen, oproer, vandalisme, moedwillig 
aangebrachte schade, inslag, onredelijk gebruik, onoordeelkundig gebruik, fysiek misbruik, onbedoelde schade, oorlogsdaden, terrorisme, burgerlijke 
ongehoorzaamheid of welke andere situaties van "overmacht" dan ook. 

6. Uitsluiting van garantie. TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN ONDERHAVIGE BEPERKTE GARANTIE, WORDEN DE 
PANELEN VERKOCHT IN DE ZICH ALSDAN BEVINDENDE STAAT ("AS IS") EN SLUIT TRESPA UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE - EXPLICIETE, IMPLICIETE EN 
WETTELIJKE - GARANTIES UIT, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN OF UIT HANDELSGEBRUIK. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE 
ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE DOOR TRESPA WORDT AFGEGEVEN, en treedt in de plaats van alle andere garanties, waaronder die op basis van 
mondelinge of schriftelijke verklaringen. Onder geen beding is Trespa aansprakelijk voor enigerlei claims, kosten of schade ten gevolge van of met 
betrekking tot gebrek aan naleving van enigerlei toepasselijke code(s) of industrienorm(en). Alle overige door de Koper ingediende claims worden 
uitgesloten. Elke overdracht of cessie van rechten uit hoofde van deze beperkte garantie door de Koper is nietig. De beperking van de aansprakelijkheid 
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kan worden doorbroken in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de kant van Trespa en/of haar management. 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Deze beperkte garantie wordt beheerst door - en is bij uitsluiting onderworpen 
aan - het Nederlands recht. De rechtbank te Roermond (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd geschillen te beslechten die voortvloeien uit deze beperkte 
garantie. Verdragen en eenvormige wetten inzake de internationale handel in fysieke goederen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) worden uitgesloten. 

8. Gerechtelijke acties. Elke gerechtelijke actie, procedure of rechtszaak tegen Trespa ten gevolge van of met betrekking 
tot deze beperkte garantie verjaart indien niet in gang gezet binnen één (1) jaar na de datum waarop de Koper ontdekte c.q. redelijkerwijs had moeten 
ontdekken dat één of meer Panelen niet voldeden aan deze beperkte garantie. 
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