
Ondergetekende Sopro Nederland BV, Kruyderlaan 21A, 3431 BM Nieuwegein, hierna te noemen Sopro,
garandeert, het op pagina drie beschreven project, de kwaliteit en deugdelijkheid van de door Sopro geleverde en verwerkte 
Iijmen en afdichtingmiddelen in combinatie met de voorgeschreven primers en hulpstoffen voor een periode

van n.t.b.   jaar      (ingaande heden) 
conform de in de documentatie van Sopro opgegeven specificaties, mits deze gebruikt c.q. aangewend worden
conform de op de verpakking en in de documentatie vermelde gebruiksvoorschriften.

De aansprakelijkheid van Sopro omvat de kosten van herlevering en vervanging van geleverde product(en) en de 
kosten van reparatiewerkzaamheden, gemaximeerd tot een vergoeding van Euro 50,-- p/m2 oppervlak 
(geïndexeerd; ref. CBS-Productenprijzen LIJMEN).

Sopro garandeert de karakteristieke eigenschappen van de voornoemde producten voor een periode van n.t.b. jaar.
indien de producten op de juiste manier zijn geappliceerd en conform de verwerkingsrichtlijnen van Sopro Bauchemie GmbH, 
onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

 
  applicatiewerkzaamheden en kan zonodig certificaten overleggen.

* De garantie is alleen van toepassing op in de Nederland geleverde en aangebrachte producten.

* Aanspraken op grond van deze garantieverklaring dienen per aangetekend schrijven, binnen 14 dagen na het 
  constateren aan Sopro Nederland BV, Kruyderlaan 21À , 3431 BM Nieuwegein gezonden te worden.

* Onder een voorval en/of gebeurtenis wordt verstaan een afwijking of verandering in de karakteristiek product- 
  eigenschappen t.o.v. de gegarandeerde eigenschappen, zoals vermeld op de technische informatiebladen.
  Indien Sopro naar aanleiding van een op de voornoemde wijze binnengekomen klacht vaststelt dat er 
  sprake is van een voorval en/of gebeurtenis, waarvoor de onderhavige garantie is verleend, zal Sopro naar 
  eigen keuze ofwel het gebrek doen herstellen, ofwel het oorspronkelijke Sopro product herleveren en door 
  nieuwe vervangen.

* Indien de garantienemer wenst aanspraak te maken op garantie, zal aan Sopro ten allen tijde alle feiten van 
  de aanspraak zoals de geldigheid van de garantieverklaring, de aard, omvang, inhoud, omstandigheden etc. 
  worden voorgehouden ter beoordeling. Garantienemer moet aan kunnen tonen, dat het een Sopro product 
  betreft.

* Indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen garantienemer en Sopro over de feiten van de garantie- 
  aanspraak kan worden overeengekomen een uitspraak te vragen bij een neutrale instantie.
  Alle met inschakeling van de genoemde instantie gepaard gaande kosten zullen tot het moment van de 
  definitieve uitspraak voor rekening zijn en gedragen worden door de partij die de instantie heeft ingeschakeld. 

* Alle overige afspraken jegens Sopro in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding wegens directe of
  indirecte schade, op welke rechtsgrond zij ook berusten, zijn op grond van deze garantieovereenkomst 
  uitgesloten.

De garantiehouder vrijwaart Sopro voor aanspraken van derden. Indien door Sopro wordt besloten tot het doen herstellen van 
het gebrek zal de garantiegerechtigde verplicht zijn Sopro of diens herstelbedrijf toe te laten het werk te doen uitvoeren  
op de daartoe gebruikelijke uren, ervoor te zorgen dat het werk toegankelijk is en bereikbaar zal zijn en dat kosteloos gebruik 
kan worden gemaakt van alle aanwezige faciliteiten zoals kranen, bouwliften, elektriciteit, water etc. die voor het verrichten 
van reparatiewerkzaamheden van nut kunnen zijn. Bij herstel of vervanging door nieuwe producten 
wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. 
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*Niet onder deze garantie valt:

 - Schade ontstaan door of in verband met oorzaken, die ten tijde van de aanvang van het project met 
   inachtneming van de stand der techniek niet te voorzien waren.

 - Schade ontstaan door of in verband met onjuiste voorbehandeling, behandeling van de ondergrond, 
   onzorgvuldige verwerking .

 - Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik.

 - Schade ontstaan door of in verband met mechanisch geweld.

 - Schade ontstaan door of in verband met verontreiniging c.q. aantasten van lucht, bodem of water.

 - Schade ontstaan door een ondeugdelijke bouwconstructie of ontwerp, dan wel gebreken van de 
   ondergrond en/of fundering.

 - Schade die het gevolg is van een buiten het werk gelegen oorzaak 
   (aardbeving, atoomkernreactie, overstroming, molest).

* Op de bepalingen van deze garantieverklaring kan slechts een beroep worden gedaan indien inzake de 
  levering aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

* De garantie vervalt indien zonder uitdrukkelijke toestemming van Sopro reparaties aan het werk zijn 
  uitgevoerd of indien de Sopro producten zijn gebruikt in combinatie met producten van een 
  ander fabrikaat.

* De garantie is overdraagbaar. Bij eigendomsoverdracht van het project, waarin het gegarandeerde 
  Sopro product is toegepast, kan de houder van de rechten van de Sopro garantie deze overdragen 
  aan een nieuwe eigenaar. 
  Sopro dient hiervan binnen een maand na tekening van de akte van eigendomsoverdracht schriftelijk op de
  hoogte te worden gebracht.

Op deze garantie is, onder uitsluiting van de toepasselijkheid van de 
"Convention on the International Sale of Goods 1980" van toepassing Nederlands recht en de bevoegde
Nederlandse rechter in onze plaats van vestiging.

Voor zover deze garantieverklaring zaken ongeregeld laat, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden ten
behoeve van de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten (NVR), welke zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 535.

Nieuwegein, datum ####

Sopro
Sopro Bauchemie GmbH, afdeling Sopro Nederland BV

N. Zeinstra
Directeur
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