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Garantie voorwaarden
DE SCHADELOOSSTELLINGEN VERMELD IN DIT DOCUMENT ZIJN DE ENIGE EN
EXCLUSIEVE SCHADELOOSSTELLINGEN VOOR DEFECTEN AAN DE ECOSTAR
PRODUCTEN.

ECOSTAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE, VOORTVLOEIENDE OF
ANDERE GEVOLGSCHADE WAARONDER HET VERLIES VAN WINST OF SCHADE AAN
HET GEBOUW OF ZIJN INHOUD ONGEACHT HET TOEPASSELIJK RECHT.

30 JAAR ECOSTAR PRODUCTGARANTIE

Onder de voorwaarden vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden
en beperkingen garandeert EcoStar dat de producten van EcoStar geen
fabrieksfouten hebben bij verkoop aan de eigenaar. EcoStar garandeert de
producten voor een periode van dertig (30) jaar te rekenen van (ontvangst/
plaatsing) datum vermeld op de voorzijde van het certificaat. Deze
productgarantie is niet van toepassing op materialen die niet door EcoStar
worden verkocht en dekken geen arbeidskosten of andere elementen van een
bouwproject, tenzij het tegenovergestelde specifi ek wordt vermeld.

De levensduur van een product kan door vele factoren worden beïnvloed: de
blootgestelde weersomstandigheden; de kwaliteit van de installatie; het type en
de kwaliteit van de constructie, waaronder dakbedekking en ventilatie; en andere
factoren waarover EcoStar geeng controle heeft. Deze productgarantie beschrijft
de schadevergoeding ingeval de producten materiaal of productiedefecten
vertonen die de prestatie beïnvloeden voor de duur van de vermelde
garantieperiode. Geen enkele productgarantie garandeert dat de verzekerde
producten in werkelijkheid onderhevig kunnen zijn aan externe invloeden.

TERMIJNEN, VOORWAARDEN, BEPERKINGEN
1. Om uitvoering te kunnen vragen van een EcoStar-verplichting onder deze
productgarantie moet de eigenaar van het gebouw, binnen dertig (30) dagen
na de ontdekking van het defect, een schriftelijke kennisgeving verzenden van
het beweerde defect met een kopie van het certificaat en het aankoopbewijs
van de producten naar EcoStar Roofs BV Europe, Doelenstraat 11, 6851 BT,
Huissen (GLD).

2. EcoStar zal, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de claim, de
kopie van het certificaat, het aankoopbewijs en de brief bekijken en kan mogelijk
stalen vragen van de producten, alsook naar foto’s die het bewijs moeten
leveren van de omvang van het probleem. De eigenaar is verantwoordelijk om
deze en alle gevraagde materialen binnen het redelijke te leveren. Deze levering
geschiedt op kosten van de eigenaar. Er wordt aan de eigenaar gevraagd om
EcoStar voldoende tijd te geven om een werknemer van EcoStar toe te laten
laboratoriumtesten uit te voeren op de verdachte producten. Elke claim voor
EPDM leien die werden vervangen voor ontvangst van EcoStar schriftelijke
kennisgeving en inspectie ter plaatse zal worden geweigerd. Indien het
onderzoek productiefouten aan het licht brengt die onder de productgarantie
vallen, zal EcoStar binnen een redelijke termijn een vergoeding voorzien conform
met de algemene voorwaarden van deze productgarantie.

3. Deze productgarantie is de enige en exclusieve schadeloosstelling die aan
de eigenaar van het gebouw zal worden geleverd met betrekking tot het herstel
van een de productfout. Indien het product materiaal- of productiedefecten
vertoond die de prestatie beïnvloeden, zal EcoStar ofwel enkel een nieuw
product leveren of een redelijke vergoeding voorzien om de producten te
vervangen door een ander product van een uitsluitend een vergelijkbaar design,
en overeenkomstig de verdeling zoals vastgelegd in paragraaf 4. De beslissing
over welke modaliteit zal worden toegepast, ligt exclusief bij EcoStar.

4. Na het eerste jaar van deze garantie zullen de vervangingskosten die
EcoStar betaalt, worden verminderd met de gebruiksduur die de eigenaar van
het gebouw reeds heeft genoten van de producten. EcoStar zal daarom een
percentage van de redelijke vervangingskosten, hierboven vermeld, betalen, die
zal worden berekend door het aantal resterende maanden in de garantieperiode
te delen door het aantal maanden voorzien in de oorspronkelijke garantieperiode.

Elke betaling door EcoStar zal worden verminderd door evenredige verdeling, 
zoals hierboven vermeld, voor elke maand dat de eigenaar van het gebouw van 
de producten heeft genoten. De kosten om de EPDM leien aan te brengen en 
die door deze productgarantie worden gedekt, omvatten geen verwijderkosten, 
stortvergoedingen, kosten voor aanvoeging, metaalwerk, onderdak en 
aanverwante werken of materialen.

5. De productgarantie is niet van toepassing indien EcoStar, bij inspectie, 
vaststelt dat het volgende heeft plaatsgevonden:
a. de producten werden beschadigd door natuurrampen zoals; onweer, vuur, 
hagel, aardbeving, tornado en orkanen; of
b. de producten werden beschadigd door nalatigheid, ongelukken of verkeerd
gebruik, zoals; vandalisme, burgeropstand of oorlogshandelingen; of
c. product(en), die niet door EcoStar werd(en) geleverd, werden gebruikt en 
de oorzaak zijn van het defect in EcoStar-Producten; of
d. beschadiging of defecten werden vastgesteld van bouwcomponenten 
zoals; dakbedekking, metalen dakcomponenten, muren, mortel, machinerie of 
andere zulke items, waardoor de schade is veroorzaakt; of
e. de beschadiging of defecten aan de producten werden veroorzaakt door 
gebeurtenissen die niet enkel verband houden met de producten zoals; defecten 
of gevaarlijke substanties in onderliggende materialen; of
f. gebruik of morsen van materialen of substanties die niet compatibel zijn 
met de producten, waaronder; petroleumgebaseerde producten, oliën, zuren, 
dierlijke vetten, gevaarlijke chemicaliën en dergelijke, die in contact zijn gekomen 
met de producten en de beschadiging hebben veroorzaakt.

6. Deze garantie is niet bindend en ongeldig indien het volgende voorvalt:
a. nalatigheid van de eigenaar om te voorzien in redelijk onderhoud van de 
EcoStar-producten; of
b. de eigenaar tekortschiet bij het naleven van een van bovenvermelde 
termijnen of voorwaarden.

7. EcoStar heeft geen verplichting onder deze garantie tenzij alle rekeningen 
en kosten voor de producten volledig zijn betaald.

8. De ontstentenis van EcoStar met betrekking tot het naleven van een van 
bovenstaande de termijnen of voorwaarden kan niet worden aangewend als 
erkenning van het verzaken ervan.

9. Deze garantie vervangt en komt in de plaats van elke andere garantie en 
verklaring, zowel mondeling als schriftelijk. Geen enkele vertegenwoordiger van 
EcoStar heeft de autoriteit om verklaringen af te leggen of beloftes te doen 
tenzij deze hier vermeld.

10. Niettegenstaande de bepalingen van onderhavige algemene 
garantievoorwaarden en voor zover elke bepaling van deze productgarantie
geldig worden verklaard door het toepasselijk recht, geldt in dergelijke gevallen 
dat bepaling(en) die onuitvoerbaar blijken te zijn zullen worden gewijzigd 
om toepasselijk te zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De andere 
bepalingen van deze productgarantie blijven onverminderd van kracht en 
volledig rechtsgeldig.

11. Het garantiecertificaat dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien 
van een projectnaam, projectadres, ingangsdatum en verwerker om aanspraak
te kunnen maken op deze garantievoorwaarden.

DE SCHADELOOSSTELLINGEN VERMELD IN DIT DOCUMENT ZIJN DE ENIGE EN 
EXCLUSIEVE SCHADELOOSSTELLINGEN VOOR DEFECTEN AAN DE ECOSTAR 
PRODUCTEN. ER WORDEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES 
GEGEVEN, MET NAME DE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL EN DE VERKOOPBAARHEID BUITEN HET BEDOELDE GEBRUIK.

ECOSTAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE, VOORTVLOEIENDE OF 
ANDERE GEVOLGSCHADE WAARONDER HET VERLIES VAN WINST OF SCHADE AAN 
HET GEBOUW OF ZIJN INHOUD ONGEACHT HET TOEPASSELIJK RECHT.
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DIT CERTIFICAAT WORDT VERSTREKT DOOR SEAlECO BV, 
HANDElSWEG 20, 8152 BN, lEMElERVElD. 

DEZE GARANTIEVOORWAARDEN ZIJN AllEEN VAN TOEPASSING OP 
AllE PRODUCTEN GElEVERD DOOR SEAlECO BV.

10 JAAR PRODUCTGARANTIE

Onder de voorwaarden vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden 
en beperkingen garandeert  SealEco BV  dat de producten van SealEco 
BV geen fabrieksfouten hebben bij verkoop aan de eigenaar. SealEco BV 
garandeert de producten voor een periode van tien (10) jaar te rekenen 
van (ontvangst/plaatsing) datum vermeld op de voorzijde van het certificaat. 
Deze productgarantie is niet van toepassing op materialen die niet door 
SealEco BV worden verkocht en dekken geen arbeidskosten of andere 
elementen van een bouwproject, tenzij het tegenovergestelde specifiek 
wordt vermeld.
De levensduur van een product kan door vele factoren worden beïnvloed: 
de blootgestelde weersomstandigheden; de kwaliteit van de installatie; het 
type en de kwaliteit van de onder constructie en andere factoren waarover
SealEco BV geen controle heeft. Deze productgarantie beschrijft de 
schadevergoeding ingeval de producten materiaal- of productiedefecten 
vertonen die de prestatie beïnvloeden voor de duur van de vermelde 
garantieperiode. Geen enkele productgarantie garandeert dat de producten 
in werkelijkheid onderhevig kunnen zijn aan externe invloeden.
 
TERMIJNEN, VOORWAARDEN, BEPERKINGEN
1. Om uitvoering te kunnen vragen van een SealEco-verplichting onder 
deze productgarantie moet de eigenaar van het product, binnen twee 
(2) weken/14 dagen na de ontdekking van het defect, een schriftelijke 
kennisgeving verzenden van het beweerde defect met een kopie van 
het certificaat en het aankoopbewijs van de producten naar SealEco BV, 
Handelsweg 20, 8152 BN, lemelerveld.

2. SealEco BV zal, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de claim, 
de kopie van het certificaat, het aankoopbewijs en de brief bekijken en 
kan mogelijk stalen vragen van de producten, alsook naar foto’s die het 
bewijs moeten leveren van de omvang van het probleem. De eigenaar is 
verantwoordelijk om deze en alle gevraagde materialen binnen het redelijke 
te leveren. Deze levering geschiedt op kosten van de eigenaar. Er wordt 
aan de eigenaar gevraagd om SealEco BV voldoende tijd te geven om een 
werknemer van SealEco BV toe te laten laboratoriumtesten uit te voeren 
op de verdachte producten. Elke claim voor het geleverde product die 
werd vervangen voor ontvangst van SealEco BV schriftelijke kennisgeving 
en inspectie ter plaatse zal worden geweigerd. Indien het onderzoek 
productiefouten aan het licht brengt die onder de productgarantie vallen, zal 
SealEco BV  binnen een redelijke termijn een vergoeding voorzien conform 
met de algemene voorwaarden van deze productgarantie.

3. Deze productgarantie is de enige en exclusieve schadeloosstelling 
die aan de eigenaar van het product zal worden geleverd met betrekking 
tot het herstel van een productfout. Indien het product materiaal- of 
productiedefecten vertoond die de prestatie beïnvloeden, zal SealEco BV 
ofwel enkel een nieuw product leveren of een redelijke vergoeding voorzien 
om de producten te vervangen door een ander product van een uitsluitend 
een vergelijkbaar design, en overeenkomstig de verdeling zoals vastgelegd 
in paragraaf 4. De beslissing over welke modaliteit zal worden toegepast, 
ligt exclusief bij SealEco BV.

4. Na het eerste jaar van deze garantie zullen de kosten die SealEco BV  
betaalt, worden verminderd met de gebruiksduur die de eigenaar van het 
product reeds heeft genoten van de producten. SealEco BV zal daarom 
een percentage van de redelijke vervangingskosten, hierboven vermeld,
betalen, die zal worden berekend door het aantal resterende maanden 
in de garantieperiode te delen door het aantal maanden voorzien in de 
oorspronkelijke garantieperiode. Elke betaling door SealEco BV  zal worden 
verminderd door evenredige verdeling, zoals hierboven vermeld, voor elke 

maand dat de eigenaar van het product van de producten heeft genoten. 
De kosten die door deze productgarantie worden gedekt, omvatten 
geen verwijderkosten, arbeidskosten, stortvergoedingen, kosten voor 
aanvoeging, metaalwerk, onderdak en aanverwante werken of materialen.

5. De productgarantie is niet van toepassing indien SealEco BV, bij 
inspectie, vaststelt dat het volgende heeft plaatsgevonden:
a. de producten werden beschadigd door natuurrampen zoals; onweer, 
vuur, hagel, aardbeving, tornado en orkanen; of
b. de producten werden beschadigd door nalatigheid, ongelukken of 
verkeerd gebruik, zoals; vandalisme, burgeropstand of oorlogshandelingen; 
of
c. product(en), die niet door SealEco BV werd(en) geleverd, werden 
gebruikt en de oorzaak zijn van het defect in SealEco BV producten; of
d. beschadiging of defecten werden vastgesteld van bouwcomponenten 
zoals; dakbedekking, metalen componenten, muren, mortel, machinerie of 
andere zulke items, waardoor de schade is veroorzaakt; of
e. de beschadiging of defecten aan de producten werden veroorzaakt
door gebeurtenissen die niet enkel verband houden met de producten 
zoals; defecten of gevaarlijke substanties in onderliggende materialen; of
f. gebruik of morsen van materialen of substanties die niet compatibel
zijn met de producten, waaronder; petroleumgebaseerde producten, 
oliën, zuren, dierlijke vetten, gevaarlijke chemicaliën en dergelijke, die 
in contact zijn gekomen met de producten en de beschadiging hebben 
veroorzaakt.

6. Deze garantie is niet bindend en ongeldig indien het volgende voorvalt:
a. nalatigheid van de eigenaar om te voorzien in redelijk onderhoud van de 
producten; of
b. de eigenaar tekortschiet bij het naleven van een van bovenvermelde
termijnen of voorwaarden.

7. SealEco BV heeft geen verplichting onder deze garantie tenzij alle 
rekeningen en kosten voor de producten volledig zijn betaald.

8. De ontstentenis van SealEco BV met betrekking tot het naleven van 
een van bovenstaande de termijnen of voorwaarden kan niet worden 
aangewend als erkenning van het verzaken ervan.

9. Deze garantie vervangt en komt in de plaats van elke andere garantie en 
verklaring, zowel mondeling als schriftelijk. Geen enkele vertegenwoordiger 
van SealEco BV heeft de autoriteit om verklaringen af te leggen of beloftes 
te doen tenzij deze hier vermeld.

10. Niettegenstaande de bepalingen van onderhavige algemene
garantievoorwaarden en voor zover elke bepaling van deze productgarantie 
geldig worden verklaard door het toepasselijk recht, geldt in dergelijke 
gevallen dat bepaling(en) die onuitvoerbaar blijken te zijn zullen worden 
gewijzigd om toepasselijk te zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
De andere bepalingen van deze productgarantie blijven onverminderd van 
kracht en volledig rechtsgeldig.

11. Het garantiecertificaat dient volledig te zijn ingevuld en te zijn voorzien 
van een productnaam, projectnaam, projectadres, ingangsdatum en 
verwerker om aanspraak te kunnen maken op deze garantievoorwaarden.

DE SCHADElOOSSTEllINGEN VERMElD IN DIT DOCUMENT ZIJN DE 
ENIGE EN EXClUSIEVE SCHADElOOSSTEllINGEN VOOR DEFECTEN 
AAN DE SEAlECO PRODUCTEN. ER WORDEN GEEN UITDRUKKElIJKE
OF IMPlICIETE GARANTIES GEGEVEN, MET NAME DE IMPlICIETE 
GARANTIE VAN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAAlD DOEl EN DE 
VERKOOPBAARHEID BUITEN HET BEDOElDE GEBRUIK.

SEAlECO IS NIET AANSPRAKElIJK VOOR BIJKOMENDE, VOORT-
VlOEIENDE OF ANDERE GEVOlGSCHADE WAARONDER HET VERlIES 
VAN WINST OF SCHADE AAN HET GEBOUW EN DERGElIJKE OF ZIJN 
INHOUD ONGEACHT HET TOEPASSElIJK RECHT.




