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Trespa Meteon Productgarantie

De volgende eigenschappen van Trespa Meteon worden gegarandeerd:
• Kleurechtheid
• Reinigbaarheid
• Stootvastheid
Deze eigenschappen zijn gegarandeerd voor een periode van tien jaar vanaf datum van eerste aankoop bij een erkende Trespa
distributeur.
1.a. Kleurechtheid houdt in dat Trespa Meteon voldoet aan klasse 4-5 gemeten met de grijsschaal volgens NEN-ISO 105
A02-93.
1.b. Reinigbaarheid houdt in dat op grond van het gesloten oppervlak van Trespa Meteon vuilaanhechtingen en
verontreinigingen conform de Trespa reinigingsinstructies, geldend op het moment van aankoop, eenvoudig gereinigd
kunnen worden.
1.c. Stootvastheid houdt in dat het oppervlak van Trespa Meteon bestendig is tegen een stootlast van tenminste 40 N, gemeten
volgens EN 438.
Deze productgarantie wordt afgegeven onder de volgende bepalingen:
2.
De productgarantie heeft betrekking op het standaard leveringsprogramma van Trespa Meteon panelen in diktematen van
6 tot 13 mm, voor gebruik als gevelbekleding, dakranden, luifels, balkon- en galerijbekleding en voor buitenplafonds en
banken, enkelvoudige en dubbelwandige panelen voor deur- en raamframes, beschuttingen en stalletjes.
3.

De productgarantie geldt, indien de opslag-, verwerkings-, montage- en onderhoudsvoorschriften voor Trespa Meteon
panelen en de eisen aan de achterliggende bouwconstructie als opgenomen in de op het moment van aankoop van
toepassing zijnde versie van de Trespa Meteon brochures en attesten met productcertificaat zijn opgevolgd.
In alle gevallen dienen toepassing en montage van de Trespa Meteon panelen in overeenstemming te zijn met nationale
en/of lokale bouwregelgeving en richtlijnen. In geval van afwijkingen tussen deze regelgeving en richtlijnen met Trespa’s
richtlijnen en aanbevelingen zal de afnemer voorafgaand aan montage ruggespraak houden met de producent.

4.

In geval van een terechte claim onder deze garantie zullen Trespa Meteon panelen ter vervanging van de gebrekkige
panelen worden geleverd. Indien de vervangende panelen niet of niet tijdig beschikbaar zijn, kan worden volstaan met
terugbetaling van de koopprijs. De aansprakelijkheid van de distributeur en de producent voor enig gebrek aan de Trespa
Meteon panelen strekt niet verder dan de verplichtingen als uiteengezet in deze productgarantie.

5.

Een claim op grond van deze garantie moet terstond, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kan
worden ontdekt, schriftelijk, vergezeld van de factuur van de betrokken panelen/de betrokken Trespa levering, aan de
erkende Trespa distributeur worden gemeld.

6.

De distributeur en de producent zijn jegens de koper niet aansprakelijk voor de volgende schades:
• schade veroorzaakt door niet (goed) opvolgen door de afnemer en/of gebruiker van de richtlijnen en aanbevelingen van
de producent, nationale en lokale richtlijnen en wetgeving en aanbevelingen van derden;
• door de afnemer en/of gebruiker opzettelijk veroorzaakte schade;
• schade veroorzaakt door schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de afnemer en/of gebruiker;
• gevolgschade, schade aan derden en schade gedekt door een (aansprakelijkheids)verzekering van de afnemer en/of
gebruiker en/of een derde;
• niet tijdige of niet op de juiste wijze gemelde schades, respectievelijk schades waarbij de afnemer aan de erkende Trespa
distributeur niet juiste informatie heeft verstrekt;
• schade als gevolg van storm, zandstorm en/of andere natuurrampen, oorlogsgeweld en terrorisme en andere vormen
van overmacht.

7.

Op deze productgarantie is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de
internationale koop van roerende, lichamelijke zaken. De rechtbank te Roermond is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van geschillen voortvloeiende uit deze garantie.
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