Garantieverklaring: Colormat gevelplaten
Garant: Naamloze Vennootschap Scheerders Van Kerchove’s Verenigde Fabrieken (hierna: «SVK»),
met maatschappelijke zetel te B-9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat 114;
ondernemingsnummer 0405.056.855, RPR Dendermonde.

SVK biedt een garantie op de Colormat gevelplaten in
vezelcement voor zover stockage, bewerking, plaatsing en
onderhoud van de Colormat gevelplaten gebeuren volgens de
regels van de kunst en conform de richtlijnen van onze geldende,
meest recente technische gegevens (deze zijn te bekomen op
eenvoudige aanvraag. U vindt ze ook op de website www.svk.be)
en dit alles in normale atmosferische en gebruiksomstandigheden
gebeurt.
De Colormat platen zijn in de massa gekleurd en hebben een
genuanceerd natuurlijk aspect, eigen aan vezelcement, met
kleurvariaties en insluitsels. Het aspect van de plaat kan
veranderen na verloop van tijd, terwijl het typische uitzicht
behouden blijft.
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Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze waarborg. Alle
gebeurlijke betwistingen en geschillen zullen voor de Belgische
rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde,
die de exclusieve territoriale bevoegdheid bezitten, gebracht
worden. Deze garantie is enkel geldig op het grondgebied van
België en het Groothertogdom Luxemburg.
Vergewis u ervan steeds de meest recente versie van de technische
documentatie te raadplegen. Deze zijn te bekomen op eenvoudige
aanvraag of op de website www.svk.be. SVK behoudt zich het
recht voor om de technische gegevens te allen tijde te herzien
zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hierdoor enig
recht op schadeloosstelling zou ontstaan.
De waarborg die SVK biedt betreft uitsluitend «materiaal»:

Worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van
deze waarborg, zodus zal SVK hier nooit voor instaan of
aansprakelijk zijn:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Toepassingen die niet conform de technische richtlijnen van
SVK werden uitgevoerd, tenzij hiervoor een schriftelijke
goedkeuring verleend werd door SVK;
Elke verandering van het aspect van de Colormat
gevelplaten die geen afbreuk doet aan de normale
gebruikstoepassing;
Afwijkingen van het uitzicht van de Colormat gevelplaten
door kleurverlies, verschillen in kleurnuances of
aanwezigheid van insluitsels in het plaatoppervlak. Insluitsels
kunnen voorkomen in onder andere volgende kleuren:
zwart, wit, rood en grijs;
De hydrofoberende beschermlaag kan na verloop van tijd
degraderen;
Elke schade veroorzaakt in uitzonderlijke omstandigheden
zoals hagel, storm, overstroming, brand, vallende
voorwerpen, chemische of biologische aantastingen en
andere gevallen van overmacht;
Elke schade veroorzaakt door vandalisme, oneigenlijk
gebruik en foutief of onvoldoende onderhoud;
Elke vervuiling, aantasting of schade veroorzaakt door
andere bouwmaterialen en door alle andere externe
oorzaken (bijvoorbeeld de zetting van het gebouw, ed.);
Transportschade;
Schade ten gevolge van foutieve stockage;
Schade die door een andere garantie of verzekering wordt
gedekt;
Elke materiële of immateriële gevolgschade, gederfde winst,
geleden verlies, morele schade, exploitatie- en tijdverlies of
elke andere bijkomende en/of indirecte schade of verlies.

Waarborg «materiaal»:
De duurzaamheid van de Colormat gevelplaten in vezelcement
wordt onder de hoger vermelde voorwaarden gewaarborgd
gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de
leveringsdatum; deze termijn is niet vatbaar voor stuiting of
schorsing.
Het
uitvoeren van
contractuele
garantiewerkzaamheden heeft geen verlenging of vernieuwing van de
garantietermijn tot gevolg.
Deze waarborg heeft betrekking op de kwalitatieve en intrinsieke
kenmerken krachtens de geldende normen.
Indien de Colormat gevelplaten in vezelcement door SVK als
onvoldoende kwalitatief worden bevonden, dan zullen door SVK
nieuwe of gelijkwaardige materialen kosteloos franco werk
geleverd worden ter vervanging; SVK zal echter niet instaan voor
demontage-, plaatsings-, vervangings- en eventuele andere
kosten. Indien de desbetreffende materialen niet langer
geproduceerd of verkocht worden door SVK, of indien ze niet
meer beschikbaar zijn, dan verbindt SVK zich ertoe om een
gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Echter, SVK kan niet
aansprakelijk worden gesteld in een dergelijke situatie, noch kan
de klant hieruit een recht op schadevergoeding putten.
SVK behoudt zich het recht voor om de beschadigde materialen
te herstellen in plaats van te vervangen indien dit volgens ons een
gegronde oplossing biedt in de gegeven omstandigheden.

Schade of enig ander feit dat aanleiding kan geven tot het
aanwenden van deze garantie, moet schriftelijk én binnen de 8
dagen na het ontdekken van de schade gemeld worden aan SVK,
die dan over voldoende gelegenheid dient te beschikken om de
schade ter plaatse te onderzoeken en vast te stellen. Schade die
wordt hersteld zonder de naleving van deze voorwaarden en
zonder de toestemming van SVK, wordt niet gedekt door deze
garantie.
SVK kan nooit gehouden zijn om méér te betalen dan de
totaalsom van de aanvankelijke factuur van de verkochte
Colormat gevelplaten in vezelcement.
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