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GARANTIE 10 JAAR 
 
HardiePlank® en HardiePanel® gevelbekleding 

 
Uitsluitend met betrekking tot gebruik in België en Luxemburg garandeert Cembrit NV/SA (“Cembrit”) de koper en alle 
verkrijgers vóór en met inbegrip van de eerste eigenaar van de constructie waarop HardiePlank® en/of HardiePanel® 
gevelbekleding (het “Product”) wordt toegepast en de eerste verkrijger daarvan (“gedekte persoon”) dat het Product geen 
gebreken vertoont als gevolg van fabricagefouten of gebrekkig materiaal. Indien het Product wordt gebruikt voor het 
beoogde doel, op de juiste wijze geïnstalleerd en onderhouden wordt volgens de door Cembrit uitgegeven 
installatiehandleiding, zal het Product gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum van aankoop: 
1. niet barsten, afsplinteren, afschilferen, rotten of delamineren, en 
2. bestand zijn tegen schade door termieten. 
Cembrit garandeert dat de verflaag op het Product gedurende een periode van 10 jaar na de datum van aankoop niet zal 
barsten, afbladderen, rotten of delamineren, mits het Product wordt gebruikt voor het beoogde doel, en het op de juiste 
wijze is geïnstalleerd en wordt onderhouden volgens de door Cembrit uitgegeven installatiehandleiding. 
 

Indien het Product gedurende de garantieperiode gebreken vertoont, zal Cembrit het Product vervangen of de aankoopprijs 
terugbetalen. Indien het Product wordt vervangen krachtens de bepalingen en voorwaarden van onderhavige garantie, zal de 
originele garantie van toepassing zijn op het vervangende Product gedurende de resterende looptijd van de garantie. 
De aansprakelijkheid van Cembrit jegens de gedekte persoon krachtens deze garantie is onderhevig aan de volgende 
procedure: 

1. Indien de gedekte persoon een claim indient, moet deze kunnen aantonen dat hij of zij de gedekte persoon is 
door Cembrit het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum te overleggen;  

2. De gedekte persoon moet binnen 2 maanden na het ontdekken van het beweerde defect Cembrit hiervan 
(schriftelijk) in kennis stellen. Deze kennisgeving moet de locatie van het Product vermelden en een omschrijving 
van het beweerde defect bevatten, inclusief andere relevante informatie. Indien de gedekte persoon niet binnen 2 
maanden na het ontdekken van het defect een claim indient, zullen zijn/haar rechten komen te vervallen; 

3. Zodra de gedekte persoon het defect heeft ontdekt, moet hij/zij alles in het werk stellen om verdere schade te 
voorkomen totdat het beweerde defect of gebrek is verholpen; 

4. De gedekte persoon moet Cembrit toegang bieden tot de plaats van de constructie zodat de garantieclaim kan 
worden beoordeeld. 

De garantie is niet van toepassing op schade of defecten die voortkomen uit of op enigerlei wijze toe te schrijven zijn aan: 
(a) het op onjuiste wijze opslaan, verschepen, hanteren of installeren van het Product (met inbegrip van maar niet beperkt 
tot het niet installeren van het Product volgens de installatie-instructies die door Cembrit worden gegeven in de 
installatiehandleiding of volgens de plaatselijke bouwvoorschriften) en/of het op onjuiste wijze installeren en onderhouden 
van accessoires en/of het gebruiken van ongeschikte accessoires, (b) verwaarlozing, (c) mishandeling, (d) verkeerd gebruik, 
(e) reparaties of aanpassingen, (f) overmacht, met inbegrip van overstromingen/brand/zwaar weer enz, (g) inslag van 
vreemde objecten, (h) het ontstaan van schimmel, meeldauw, zwammen of enig ander organisme, (i) het ontbreken van 
goed onderhoud, (j) gebreken in, defect van, of schade aan de constructie waarop het Product is toegepast, (k) enigerlei 
oorzaak die niet te wijten is aan fabricagefouten van Cembrit. 
 
DISCLAIMER 
CONSUMENTEN HEBBEN WETTELIJKE RECHTEN KRACHTENS DE GELDENDE NATIONALE WETGEVING. DEZE BEPERKTE 
GARANTIE DOET GEEN AFBREUK AAN DEZE RECHTEN. HARDIE KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD 
VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT GEBREKEN DIE VEROORZAAKT ZIJN DOOR 
FABRICAGEFOUTEN OF GEBREKKIG MATERIAAL.  

Hiertoe behoren tevens arbeidskosten of andere kosten die verband houden met het verwijderen van originele Producten 
of het installeren van vervangende Producten. Het is derden niet toegestaan deze garantie aan te passen of uit te breiden of 
iets toe te voegen aan de garantie. Indien er toch sprake is van voornoemde, is Cembrit daaraan niet gebonden. Alle 
garanties, voorwaarden, verplichtingen en aansprakelijkheden, behalve die welke door Cembrit worden genoemd, zijn 
uitgesloten. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie worden uitsluitend beheerst door en 
geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze garantie zullen 
exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, België.   
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