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Onderhavige commerciële garantie heeft geen invloed op of beperkt op geen enkele manier de 
vorderingsmogelijkheden waarop de koper beroep kan doen onder de toepasselijke wetgeving. Indien de koper 
een vergoeding vordert en ontvangt onder de toepasselijke wetgeving, doet de koper afstand van alle rechten op 
enige vergoeding op grond van deze commerciële garantie. 
 
 
Overeenkomstig de voorwaarden en binnen de grenzen van deze commerciële garantie, geeft Eternit N.V. de 
volgende garantie:  
 
1. Eternit N.V. garandeert dat, op het ogenblik van de levering, de Cedral Terrace materialen voldoen aan de 

materiaalspecificaties en binnen de tolerantiegrenzen vallen zoals bepaald in het product informatieblad van 
toepassing op het ogenblik van de levering. Het product informatieblad is beschikbaar op de website 
www.cedral.world 

 
2. Eternit N.V. garandeert binnen een periode van 10 jaar na levering de vorstbestendigheid van de Cedral 

Terrace materialen en een homogene en uniforme evolutie van het esthetisch uitzicht van de Cedral Terrace 
materialen, rekening houdend met een normale vervaging van de kleur en oppervlakte imperfecties (zoals 
maar niet beperkt tot kleine scheurtjes, insluitsels, vervormingen, mos, groen afzettingen,…), beide als 
gevolg van de veroudering van het Materiaal en / of blootstelling aan het milieu. Aangezien de Cedral 
Terrace materialen zijn vervaardigd van cement, wordt uitbloeiing niet als een defect beschouwd en valt 
daarom niet onder de garantie. 

 
Voorwaarden 
 

1. De garantie is alleen van toepassing als de Cedral Terrace materialen werden opgeslagen, vervoerd, 
behandeld, geïnstalleerd en onderhouden volgens de normen van goed vakmanschap, de lokale technische 
normen die zijn uitgegeven door een officiële instantie en de richtlijnen van Eternit N.V. zoals bepaald in het 
product informatieblad en installatierichtlijnen, beide zoals van toepassing op het ogenblik van de levering 
en beschikbaar op de volgende website www.cedral.world 

 
2. De garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de Cedral Terrace materialen werden geïnstalleerd 

met behulp van de accessoires gespecificeerd, aanbevolen of geleverd door Eternit N.V., of andere 
accessoires van gelijke kwaliteit die voorafgaandelijk aan de installatie schriftelijk zijn goedgekeurd door 
Eternit N.V.. Uitgesloten van de garantie is alle schade veroorzaakt door chemische of biologische agressie, 
uitzonderlijke omstandigheden zoals storm, overstromingen, ongebruikelijke klimatologische 
omstandigheden en andere gevallen van 'overmacht', luchtverontreiniging, blootstelling aan het milieu, stof, 
of in het algemeen alle schade als gevolg van externe factoren en alle andere schade die gemakkelijk had 
kunnen worden voorkomen door regelmatig onderhoud en controle. 

 
3. Eternit N.V. dient onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de eerste schade is vastgesteld schriftelijk 

te worden geïnformeerd en in de gelegenheid te worden gesteld om de schade te inspecteren. Op eerste 
verzoek zal de koper alle details van de schade, aankoopbewijs en foto's van de schade verstrekken aan 
Eternit N.V. Bij gebreke hiervan, vervalt de garantie. 

 
4. In geval van een geldige garantieclaim zal Eternit N.V. naar eigen goeddunken de Cedral Terrace materialen 

herstellen met behulp van de middelen en technieken die het meest geschikt worden geacht, of nieuwe 
Cedral Terrace materialen leveren die gratis op de bouwplaats worden afgeleverd. Alle andere kosten, 
inclusief maar niet beperkt tot de afbraak, verwijdering of vervanging van de defecte Cedral Terrace 
materialen en de bijbehorende kosten, zijn niet gedekt door de garantie. 

 
5. Onderhavige commerciële garantie is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de oorspronkelijk 

geleverde Cedral Terrace materialen. Alle indirecte of gevolgschade, winstderving, gemiste kansen,  
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6. beoogde kostenbesparingen, productieverlies in welke vorm of aard dan ook, zijn niet gedekt door de huidige 
commerciële garantie. 

 
7. In geval van wijzigingen aan de huidige commerciële garantie, is de commerciële garantie van toepassing 

die van kracht was op de factuurdatum. 
 
8. De huidige garantie wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd 

om kennis te nemen van elke vordering of geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze 
garantie. 

 


