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10 jaar garantie

Onder de volgende voorwaarden biedt DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l. (hierna ‘DuPont’)
een beperkte garantie van 10 jaar op membranen met een waterdichte, dampopen functie van het merk
DuPont Tyvek (hierna ‘Product’).
1. Gewaarborgde producteigenschappen en installatie
DuPont garandeert dat haar producten in overeenstemming
zullen zijn met de productiespecificaties van DuPont, alsook
conform de CE-fiche met productgegevens die van toepassing
is op het moment van de verkoop van het product.
Binnen de garantieperiode mogen de eigenschappen die
gespecifieerd worden in de technische gegevensfiche enkel
gewijzigd worden op voorwaarde dat het waterdichte,
dampopen membraan nog steeds correct werkt in zijn
functionaliteit. Een correcte werking van het waterdichte,
dampopen membraan wordt bekomen wanneer de
waterdichtheidsklasse (W1) behouden wordt en de waarde
van de doorlaatbaarheid van waterdampen (Sd) dusdanig is, dat
de dampopen functie van het membraan wordt behouden.
2. Garantieduur
DuPont biedt een beperkte garantie van 10 jaar vanaf de datum
van de installatie, op voorwaarde dat er geen kortere termijn
aangegeven is.
3. Beperkingen
Deze beperkte garantie is van nul en gener waarde en is niet
langer van kracht wanneer:
a. DuPont of haar distributeurs niet toegestaan wordt de
installatie van producten te controleren in het kader van een
claim die ingediend werd onder deze beperkte garantie;
b. er geen ondersteunende documenten aan DuPont verstrekt
kunnen worden, zoals een factuur waarop de aankoopdatum
of de installatiedatum van de producten aangegeven staat, of
de bijlage met de CE-gegevens, waarop de productiedatum
aangegeven staat, of
c. p roducten niet aangebracht worden volgens de schriftelijke
installatierichtlijnen van DuPont die van toepassing zijn op
het moment van de installatie. Deze beperkte garantie is
uitsluitend van toepassing op defecten die zich voordoen
binnen tien (10) jaar na de datum van de definitieve installatie
en op voorwaarde dat DuPont schriftelijk op de hoogte
gebracht wordt binnen de dertig (30) dagen nadat de
omstandigheden die aanleiding gegeven hebben tot de claim
ofwel voorgevallen zijn ofwel ontdekt hadden moeten worden
op basis van redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid door
de klant, zijn aannemers, onderaannemers en/of distributeurs.
Wanneer de eisende partij DuPont niet binnen een dergelijke

periode op de hoogte brengt, zal DuPont automatisch ontheven
worden van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
volgens deze beperkte garantie.
Deze beperkte garantie dekt geen beschadigingen of defecten
van het product indien:
a. dergelijke beschadigingen of defecten het gevolg zijn van
natuurverschijnselen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
brand, overstroming, bliksem, orkanen, hagel, storm,
aardbevingen en wervelstormen; of
b. dergelijke beschadigingen of defecten het gevolg zijn van fysieke
doordringing, vandalisme, beschadigingen of aanvallen van
derden en vreemde voorwerpen of middelen, met inbegrip van
dieren en planten; of
c. dergelijke beschadigingen of defecten volledig of gedeeltelijk te
wijten zijn aan een verborgen of zichtbaar ontwerpdefect in de
constructie of een onderdeel van de constructie (bv. raam of
deur); of
d. dergelijke beschadigingen of defecten volledig of gedeeltelijk te
wijten zijn aan een verborgen of zichtbaar defect in de installatie
of selectie van constructiematerialen of -onderdelen.
4. Reikwijdte van de Garantie
De enige remedie ingeval van een garantieclaim zal bestaan uit
een vervanging van het product dat aanleiding gegeven heeft
tot dergelijke claim(s). In geen geval zal de aansprakelijkheid
van DuPont inzake een garantieclaim groter zijn dan het
bedrag dat betaald werd voor een het relevante product.
DuPont zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bijzondere,
indirecte, bijkomende, voortvloeiende of gelijkaardige vormen
van schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten
voor het verlies van zakelijke inkomsten, onderbreking van de
professionele activiteiten of enig ander verlies), ongeacht het
feit of deze veroorzaakt zijn door of het gevolg zijn van de
nalatigheid van DuPont, zelfs wanneer DuPont op de hoogte
gebracht werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.
DuPont verstrekt geen uitdrukkelijke of impliciete garanties
bovenop de bovenstaande verklaringen.
Ingangsdatum: 1 september 2013.

Deze beperkte garantie neemt de plaats in van alle andere garanties, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties inzake de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor
een bepaald doel. Ondanks de bovenstaande verklaringen kan DuPont in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor claims die voortvloeien uit nalatigheid van het bedrijf of uit die van aannemers,
onderaannemers, distributeurs of andere derden. Dit document vervangt alle vorige berichten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot de garanties voor membranen die verspreiding mogelijk maken
van DuPont Tyvek®.
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