DUPONT™ CORIAN® GARANTIE
DuPont de Nemours International Sàrl CH-1218 Le Grand Saconnex, Switzerland (hierna aangeduid als ‘DuPont’)
garandeert hierbij, met inachtneming van de tijdsbeperkingen onder nummer 4, het volgende:
DuPont garandeert u, de eigenaar van het originele interieur werkblad of het geïnstalleerde decoratieve DuPont™ Corian® oppervlaktemateriaal, dat DuPont,
naar eigen inzicht, zal zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging, van uw DuPont™ Corian® installatie, die is geïnstalleerd en gefabriceerd door een DuPont™
Corian® Quality Network Industrial Partner, indien het product faalt door een productdefect gedurende de eerste tien (10) jaar vanaf de installatiedatum van
de DuPont™ Corian® producten. Deze garantie dekt niet de producten gemaakt door andere leveranciers.

ALGEMENE REGELS EN VOORWAARDEN VAN DE 10-JARIGE BEPERKTE INSTALLATIEGARANTIE
installaties, die verwerkt en geïnstalleerd zijn door een erkende DuPont™ Corian®
Quality Network Industrial Partner, in overeenstemming met de installatieprocedure
die ten tijde van de installatie van kracht is. Alle DuPont™ Corian® producten in
verband met oppervlaktematerialen, uitgezonderd draadloze oplaadapparatuur,
hebben een productgarantie van 10 jaar. Voor draadloze oplaadapparatuur geldt
slechts een garantieperiode van twee jaar. Voor meer informatie: zie de afzonderlijke
garantierichtlijnen.

2. Het volgende wordt niet door deze garantie gedekt:

A. schade veroorzaakt door onjuist of ontoereikend residentieel of commercieel gebruik,
zorg of onderhoud; en
B. veranderingen in of misbruik van DuPont™ Corian® materiaal, bijv . het niet
gebruiken van een snijplank; en
C. installatie en/of gebruik buiten de voor het product gespecificeerde omgeving, d.w.z.
gebruik buitenshuis; en
D. fysisch, chemisch of mechanisch misbruik; en
E. schade door blootstelling aan overmatige hitte (bijv. directe verwarming) door
het niet gebruiken van pannenonderzetters of schade door warmteoverdracht
(bv. kookplaten, kokendwaterkranen) als gevolg van het niet voldoen aan de
installatieprocedures voor DuPont™ Corian®; en
F. onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de installatieplaats; en
G. speciaal vervaardigde vormen, inclusief thermovormen, zoals douchebakken, baden,
spoelbakken en wastafels uit DuPont™ Corian®, die het resultaat zijn van een aanvullend
productieproces op een DuPont™ Corian® blad/vorm, zoals door DuPont wordt
geproduceerd; en
H. problemen die voortvloeien uit incorrecte fabricage en installatie, bijvoorbeeld
defecte naden, een ongeschikte draagconstructie en incorrecte uitzettingsvoegen; en
I. variaties in kleur en/of patronen op reparaties. Klanten wordt aangeraden om een
deel van de voor hun installatie gebruikte Corian® te bewaren, voor het geval dit nodig
mocht zijn voor reparaties. De uitgesneden delen worden na afloop van de installatie
gewoonlijk achtergelaten bij de klant, tezamen met Caring for DuPont™ Corian®
voor gebruik en onderhoud. Zoals bij de meeste materialen kunnen in verschillende
productiebatches kleur- en ontwerpverschillen optreden; als geen materiaal van de klant
beschikbaar is voor reparatiewerkzaamheden, kan DuPont niet garanderen dat het
materiaal precies overeenkomt met het bestaande materiaal en correctiemaatregelen in
verband met het verkrijgen van een passende kleur; en
J. overmacht (gebeurtenissen die men niet in de hand kan hebben); en
K. elk ander onjuist gebruik van DuPont™ Corian® zoals vermeld in Caring for
DuPont™ Corian®.

3. DuPont zal een gebarsten vorm slechts eenmalig vervangen onder garantie.
4. De dekking van de 10-jarige beperkte installatiegarantie op Corian® is onderhevig aan

het volgende tijdsschema:
Jaar 1-3 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 100% van de materiaal- en
arbeidskosten worden vergoed.
Jaar 4-6 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 75% van de materiaalkosten en
50% van de arbeidskosten worden vergoed.
Jaar 7-9 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 50% van de materiaalkosten en
25% van de arbeidskosten worden vergoed.
Jaar 10 na installatie, als DuPont verantwoordelijk is: 25% van de materiaalkosten en
0% van de arbeidskosten worden vergoed.

5. Om vergoeding binnen de 10-jarige beperkte DuPont™ Corian® installatiegarantie te

verkrijgen, dient u uw aankoopbewijs, in de vorm van een factuur met de schade-eis
voor te leggen (geen aankoopbewijs betekent geen vergoeding).

6. De beperkte garantie is overdraagbaar binnen de 10-jarige beperkte installatiegarantie.
7. Alle DuPont™ Corian® vervangingen of reparaties moeten eerst schriftelijk goedgekeurd

8. Deze DuPont™ Corian® 10-jarige beperkte installatiegarantie geldt uitsluitend voor:

A. Installaties uitgevoerd na 1 april 1995 in Europa, het Midden- Oosten en Afrika
B. Installaties die zich op hun oorspronkelijke installatieplaats bevinden.
C. Installaties die geen showroommodellen waren.
D. Installaties die gefabriceerd/geïnstalleerd zijn door een DuPont™ Corian® Industrial
Partner of een DuPont™ Corian® Service Centre.
E. Installaties die zijn onderhouden volgens de instructies in Caring for DuPont™
Corian® die wordt overhandigd bij acceptatie van deze installatie, en die beschikbaar is
op www.corian.com.

9. Als DuPont niet in staat is een defect product dat door deze DuPont™ Corian® garantie

wordt gedekt te repareren of te vervangen, dan zal DuPont, binnen een redelijke
termijn na inkennisstelling van het defect alleen de aankoopprijs van het DuPont™
Corian® materiaal vergoeden volgens de beperkingen onder punt 4, op voorwaarde dat
de klant het DuPont™ Corian® materiaal overhandigt aan DuPont of diens erkende
vertegenwoordiger.

10. Garantiebeperkingen:

Noch DuPont, noch zijn leveranciers bieden enig andere expliciete of impliciete
garantie met betrekking tot DuPont™ Corian® oppervlaktematerialen. DuPont en zijn
leveranciers wijzen alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, anders dan voor interieur- of decoratieve doeleinden, uitdrukkelijk
van de hand.

11. Behalve in de hierboven genoemde gevallen, is DuPont niet aansprakelijk, hetzij op

basis van een contract of onrechtmatige daad, voor enig verlies of directe, gevolg- of
incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de
DuPont™ Corian® vaste oppervlaktematerialen in interieur- of decoratieve toepassingen.

12. In sommige landen zijn de uitsluitingen en beperkingen in de garantievoorwaarden niet

geldig als beperking van de wettelijke rechten van de consument, dus de bovengenoemde
beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

13. Beperking van aansprakelijkheid:

Behalve voor de verplichtingen die expliciet worden vermeld in deze garantie, is
DuPont™ Corian® in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere,
incidentele of gevolgschade, hetzij op basis van een contract of onrechtmatige daad,
of enige andere rechtstheorie en ongeacht of DuPont op de hoogte was van de
mogelijkheid van dergelijke schade.

14. Deze 10-jarige beperkte installatiegarantie voor Corian® is uw ultieme verzekering van

een duurzame kwaliteit. Indien u nog vragen heeft over deze garantie, schrijf dan naar
DuPont op het volgende adres:
Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
België
E-mail: bi-warranty@dupont.com

15. Toepasselijk recht en jurisdictie: Deze 10- jarige beperkte installatiegarantie van

DuPont™ Corian® wordt beheerd door het Zwitserse recht. De rechtbank van het kanton
Genève, Zwitserland, heeft rechtsbevoegdheid over elk geschil dat voortvloeit uit of
verband houdt met deze beperkte garantie, inclusief elke kwestie met betrekking tot de
interpretatie of uitvoering hiervan.

Dit is een vertaling van de originele Engelse documentatie. Enkel het originele Engelse document heeft een
rechtsgeldige waarde en is het enige geldende document tot dat dit vervangen wordt.

worden door DuPont of door diens hiertoe aangewezen vertegenwoordiger en mogen
slechts worden uitgevoerd door een erkende DuPont™ Corian® Quality Network
Industrial Partner of Service Centre.

Het ovale logo van DuPont, DuPont™, het Endless Evolution logo en Corian® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E. I. DuPont de Nemours & Company of van haar filialen.
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1. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op decoratieve interieur DuPont™ Corian®

