
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIEBEWIJS 
30 JAAR 

Als producent van de JOUBERT GARANT staan wij volledig achter de kwaliteit, stabiliteit en 
prestatie van ons product. Op deze panelen, opgebouwd uit speciaal geselecteerde fineren, 
verlenen wij namelijk een garantie gedurende een periode van 30 jaar tegen het losraken van 
de binnenste lijmverbinding en/of het dekfineer (delaminaties). 

Onze garantie is 30 jaar geldig vanaf de datum van levering. 

 

Deze garantie bepaalt dat: 

Platen gratis worden vervangen wanneer uit onderzoek is gebleken dat deze, door fabricage en/of 
materiaalfouten veroorzaakte, delaminaties of gebreken vertonen. 

Er een schadevergoeding wordt uitgekeerd voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de defecte 
platen. 

Deze garantie geldt tot een maximum van € 50.000 per schadegeval. Een eigen risico van 10% van de 
kosten per geval wordt toegepast met een minimum van € 500,- . Dit eigen risico komt voor rekening van 
de klant. 

In het geval van geschillen waarbij de vervangingskosten van de platen lager zijn dan € 1500,- zullen 
alleen de kosten worden opgenomen van de vervanging van de platen die onder de garantie vallen. Met 
uitzondering van de montage- en demontagekosten. 

 

 

De garantie op JOUBERT GARANT geldt uitsluitend indien aan de algemene verwerkingsvoorschriften 
is voldaan. 

 
Ets Guy JOUBERT SA 

Les Eliots – Rue des Épinées - 16170 Auge-Saint-Médard – France 
Tel. : + 33 (0)5 45 21 62 23 – joubert@joubert-group.com 
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 GARANTIEBEWIJS 
 30 JAAR 

 Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Schade en kosten van montage en demontage zijn in de onderstaande gevallen uitgesloten van aansprakelijkheid: 

Opzettelijke misleiding of opzet van de gebruiker. 
Normale slijtage, gebrekkig onderhoud of ongewoon gebruik van het materiaal. 
Gebreken aan verwerkte platen JOUBERT GARANT waarbij het defect reeds voor verwerking zichtbaar was. 
Schade als gevolg van externe oorzaken zoals met name natuurrampen, brand, explosies, waterschade of schade 
van andere vloeistoffen, vocht, vorst, schade als gevolg van wind, hagel, ijzel, sneeuw of welke klimaatoorzaak dan 
ook, schimmelvorming, verrotting, staking, uitsluiting, oproer of volksopstand, aanslagen, vandalisme, 
(burger)oorlogen, inbeslagneming of vordering door de overheid, elke vorm van besmetting of verontreiniging. 
Uiterlijke veranderingen (niet als gevolg van delaminatie) of veranderingen van kleur, structuur of vlakheid. 
Schade door dieren, ongedierte, micro-organismen, knaagdieren, insecten. 
Schade als gevolg van opzettelijke of laakbare veronachtzaming, bij de opslag voor gebruik, bij de bescherming van 
de platen, de plaatsing en het onderhoud van de platen: 
- van de regels zoals beschreven in de richtlijnen voor toepassing van het Centre Technique du Bois et de 
l’Ameublement (CTBA): “Platen op basis van hout” voor multiplexplaten (CTBX) voor gebruik buitenshuis. 
- van de door de fabrikant opgestelde voorzorgsmaatregelen en voorschriften. 

 
Deze garantiebepaling biedt geen garantie voor immateriële schade, tenzij deze de montage of demontage van de 
onder de garantie vallende platen betreft. 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 
De platen altijd droog en horizontaal opslaan. De JOUBERT GARANT plaat met KOMO Certificaat nr. 32.621 & 32.622 
moet voor plaatsing gebruiksklaar worden gemaakt. Na het verzagen moeten de kanten waterdicht gemaakt worden en 
krijgen de beide vlakke zijden een eerste beschermende laag. 

Deze behandeling met een waterafstotend middel moet worden toegepast door de detailhandelaar en/of gebruiker 
onder gebruiksomstandigheden die door de producenten van het waterafstotende middel zijn opgesteld. 

Als de platen worden bevestigd met schroeven, is het nodig deze schroef- of boorgaten kort na montage te vullen met 
een mono- of bicomponenten houtvulmiddel dat beschermt tegen weersinvloeden. Vervolgens wordt de eindafwerking 
aangebracht. Belangrijk is dat alle oppervlakken van de platen, met name de voorzijde en smalle zijde plus alle bewerkte 
onderdelen die blootgesteld staan aan de omgeving en vatbaar zijn voor een vochtigheidsgraad in de omgeving van 
hoger dan15%, moeten worden behandeld met een vochtwerend middel. 

Schademelding en bepaling voor schadegevallen: 
Gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk of mondeling tegen reçu worden aangemeld bij de leverancier of 
agent onder vermelding van:  

1. Het factuurnummer met datum van levering;  
2. Het aantal platen met gebreken met evt. foto’s van de defecten en productienummer;  
3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden;  
4. Een opgave van de te verwachten vervangingskosten. 
 

De leverancier/agent dient in de gelegenheid gesteld te worden de platen te inspecteren en op verzoek dienen monsters 
van de defecte plaat beschikbaar te zijn.  

De gebruiker verplicht zich ertoe de fabrikant onmiddellijk of uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst alle onderdelen, en met 
name alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken met betrekking tot het schadegeval, te leveren. Ets Guy Joubert 
SA heeft voor de gedeeltelijke toepassing van deze garantiebepaling een verzekeringscontract bij Cie GENERALI onder 
het nummer AA471950. 

Geschillen: 
In geval van mogelijke problemen met betrekking tot deze garantiebepaling zal men zich verplichten om in eerste 
instantie te proberen tot een schikking te komen.  

Uitsluitend de Franse wetgeving is van toepassing voor geschillen m.b.t. de uitvoering van deze garantiebepalingen. 
Indien een schikking niet mogelijk is, zal het rechtsgeding behandeld worden door de handelsrechtbank van 
Bordeauxworden behandeld door de handelsrechtbank van Bordeaux. 

 
Ets Guy JOUBERT SA 

Les Eliots – Rue des Épinées - 16170 Auge-Saint-Médard – France 
Tel. : + 33 (0)5 45 21 62 23 – joubert@joubert-group.com 
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