
 

GARANTIE VAN HET TECHNOLOGISCH 
CAPSULE PARKET 

 
De Eigenaar kan deze Beperkte Garantie één (1) keer overdragen aan een volgende koper van het eigendom waar de 
producten oorspronkelijk werden geïnstalleerd gedurende de eerste vijf (5) jaar van de Beperkte Garantieperiode vanaf de 
datum van de oorspronkelijke aankoop door de Koper.  
Beperkte garantei voor Supradeck Parket  
BEPERKTE RESIDENTIËLE GARANTIE VAN 25 JAAR  
BEPERKTE COMMERCIËLE GARANTIE VAN 10 JAAR  
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS VAN TOEPASSING OP producten DIE WAAR DAN OOK ZIJN GEPLAATST, BEHALVE IN NOORD-
AMERIKA. DE producten DIE GEPLAATST ZIJN OP PLAATSEN WAAR DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET VAN TOEPASSING IS, 
ZIJN AFGEGEVEN "AS IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.      
 
Deze garantie wordt gegeven aan de residentiële of commerciële Koper van de producten. DE HANDELAAR garandeert de Koper 
dat de producten gedurende de Termijn en onder normale gebruiksomstandigheden door een geautoriseerde distributeur van 
SUPRADECK-producten: de producten niet zullen breken, barsten, splinteren, verrotten, of structurele schade zullen lijden door 
termieten of schimmelaantasting wanneer ze gebruikt worden in combinatie met een oppervlaktebehandeling in een residentiële 
structuur onder normaal residentieel gebruik en geïnstalleerd en onderhouden worden in overeenstemming met de aanwijzingen 
van de fabrikant.      
De in deze Beperkte Garantie met een hoofdletter aangeduide termen hebben de onderstaande betekenis: 
 
“SUPRADECK Y FABRICANTE” verwijst naar Huidong Meixin Plastic Lumber Products Manufacturing Co., Ltd.  
“producten” verwijst naar SUPRADECK parket dat bij een erkende dealer van de fabrikant is gekocht.  
“Eigenaar” verwijst naar de eigenaar van de woning op het moment dat de producten op de woning worden geïnstalleerd. In het 
geval van de aankoop van een nieuwe woning en van het feit dat hij de eerste bewoner van deze woning is, zal de fabrikant hem 
als eigenaar beschouwen indien de producten worden geïnstalleerd als onderdeel van de bouw van deze woning. 
“Koper” verwijst naar de oorspronkelijke koper van de detailaankoop van de producten.  
“Residentiële koper” verwijst naar de eigenaar van een eengezinswoning.  
“Commerciële Koper” verwijst naar elke Koper die geen eengezinswoningbezitter is.       
“Geldigheidstermijn” verwijst naar de periode van vijfentwintig (25) jaar (residentieel) en tien (10) jaar (commercieel) vanaf de 
datum van de oorspronkelijke aankoop, residentieel of commercieel, naargelang het geval.      
 
Bevestigingen: deze garantie geldt niet voor bevestigingen die niet door SUPRADECK zijn geleverd. Deze garantie is exclusief 
roest. Voor de beste resultaten gebruikt u alleen SUPRADECK of andere SUPRADECK-goedgekeurde oppervlakte- en/of 
onzichtbare bevestigingsmiddelen die op onze website www.SUPRADECK.com staan vermeld. De onzichtbare 
bevestigingsmiddelen van SUPRA-DECK zijn speciaal ontworpen voor optimale prestaties bij gebruik met SUPRADECK pallets. 
Het gebruik van andere soorten bevestigingen kan de garantie van SUPRADECK ongeldig maken indien wordt vastgesteld dat 
defecten in de pallets het gevolg zijn van het gebruik van een niet-goedgekeurde bevestiging.      
Installatie: Deze garantie dekt niet de installatie-, verwijderings- of herinstallatiekosten, inclusief, maar niet beperkt tot, arbeid en 
vrachtkosten. SUPRADECK's enige verplichting is beperkt tot de vervanging van de producten en SUPRADECK heeft geen 
andere aansprakelijkheid of verplichting, behalve zoals uitdrukkelijk hierin voorzien. SUPRADECK is in geen geval aansprakeli jk 
voor incidentele, speciale, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit een gebrek in de geleverde producten, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, materiële schade. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade nie t 
toe. Daarom is het mogelijk dat de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.       
Vereisten voor garantiedekking: als de Koper gedurende de Termijn een gebrek in de producten ontdekt, zal SUPRADECK van 
deze omstandigheid op de hoogte brengen door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het onderstaande adres binnen dertig 
(30) dagen na de ontdekking van het vermeende gebrek, maar altijd vóór het verstrijken van de termijn.      
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Onmiddellijk na het ontdekken van een eventueel gebrek aan de producten, zal de eigenaar onmiddellijk op zijn kosten en kosten 
voorlopige reparaties uitvoeren om de goederen die kunnen worden aangetast te beschermen. De eigenaar zal SUPRADECK 
toegang verlenen tot de woning waarop de producten zijn geïnstalleerd om het mogelijke defect in de producten te inspecteren. 
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook profiteren van andere rechten die van land tot land kunnen 
verschillen.       
De Koper dient in deze kennisgeving een aankoopbewijs en een verklaring op te nemen waarin het gebrek en de datum van 
installatie van het Product worden vermeld. SUPRADECK kan om aanvullende informatie verzoeken. Na controle van alle 
informatie zal SUPRADECK bepalen of een dergelijke claim geldig is. Als SUPRADECK bepaalt dat de claim van de Koper geldig 
is, zal SUPRADECK naar eigen goeddunken de defecte producten vervangen of het deel van de aankoopprijs dat de Koper voor 
dergelijke defecte producten heeft betaald (exclusief de kosten voor de eerste installatie) terugbetalen. Indien een residentiële 
koper tussen elf (11) en vijfentwintig (25) jaar na de oorspronkelijke aankoop een geldige garantieclaim uit hoofde van dit 
document indient, zal het herstel van de residentiële koper naar rato gebeuren zoals hieronder aangegeven. In het geval dat 
SUPRADECK vervangend materiaal levert, kunt u ervoor kiezen om het percentage tabellen te vervangen dat voldoet aan de 
eisen voor een claim zoals aangegeven op de volgende pagina. 
Als SUPRADECK de aankoopprijs terugbetaalt, kan SUPRADECK ervoor kiezen om het percentage van de aankoopprijs te 
vergoeden van de tabellen die voldoen aan de vereisten voor een schadegeval zoals aangegeven in dit document.       
25 jaar beperkte garantie op vlekken: De producten vallen ook onder een beperkte garantie van 25 %.               Jaren. De 
producten zijn bestand tegen permanente vlekken veroorzaakt door het morsen van voedsel of dranken, waaronder mosterd, 
ketchup, barbecuesaus, canolaolie, thee, koffie, wijn, fruitpunch en frisdranken, op voorwaarde dat dergelijke stoffen onmiddellijk 
uit de producten worden verwijderd in overeenstemming met de onderhouds- en reinigingsinstructies van SUPRADECK voor 
producten die op papier staan en niet tegen het product worden gewreven, en op voorwaarde dat het gemorste product niet in 
contact is gekomen met andere materialen die een chemische reactie veroorzaken. SUPRADECK garandeert niet dat de 
producten vlekbestendig zijn en garandeert niet dat ze bestand zijn tegen vlekken veroorzaakt door gemorst voedsel of dranken of 
op andere wijze toegepast en dat ze niet onmiddellijk en adequaat zijn gereinigd in overeenstemming met SUPRADECK's 
schriftelijke onderhouds- en reinigingsinstructies of tegen de producten zijn geschrobd. De beperkte garantie is niet van toepassing 
op vlekken of productschade veroorzaakt door zure of neutrale pH-schurende verbindingen, schimmel, tabak (      
 
 

SUPRADECK Parket   
25 jaar beperkte residentiële vlekkengarantie  
10 jaar beperkte commerciële vlekkengarantie  

25 jaar beperkte vlekkengarantie    
Jaar van claim Herstel  

 
0-10 100 %  

 
11-13 80 %  

 
14-16 60 %  

 
17-19 40 %  

 
20-22 20 %  

 
23-25 10 %  

 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brandwonden van 
sigaretten, sigarenas, brandwonden van sigaren, sigaren, 
sigaren, sigaren, verf of vlekken), oplosmiddelen, 
metaaloxide of andere producten die gewoonlijk niet worden 
gebruikt in verband met woonpallets, alsmede stoffen die 
geen verband houden met voedsel of dranken, zoals 
biociden, fungiciden, insecticiden, plantenvoedingsstoffen of 
bactericiden, motorolie en zonnebrandcrème. 
 
Claims met betrekking tot vlekbestendigheid: Als de 
eigenaar een claim indient op grond  van de Beperkte 
Garantie met betrekking tot de vlekbestendigheid, moet u 
het volgende doen: 
 
(1) Probeer het getroffen gedeelte te reinigen met de 
producten met behulp van de reinigingsprocedures 
beschreven in de SUPRADECK onderhouds- en 
reinigingsinstructies die onmiddellijk na de blootstelling 
van het voedsel of de drank aan het oppervlak van de 
Producten zijn opgetekend.      
 
(2) Als stap is afgerond (1) en het gedeelte 
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Nog aanzienlijk zichtbaar is dient de Eigenaar een professionele palletreiniger het betreffende gedeelte van de Producten op eigen 
kosten laten reinigen en binnen een week na blootstelling van het voedsel of de drank aan de oppervlakte van de Producten laten 
reinigen en de kosten ervan in rekening brengen.       
(3) Na voltooiing van stap 1 en 2, indien het getroffen gebied redelijk onbevredigend blijft, kan de eigenaar een vordering uit hoofde 
van deze Beperkte Garantie indienen, zoals hierin bepaald, op voorwaarde dat een dergelijke vordering binnen dertig (30) dagen 
na voltooiing van de professionele schoonmaakactie wordt ingediend.      
Uitsluitingen van de garantiedekking: SUPRADECK garandeert niet dat er geen voorwaarden zijn die kunnen worden 
toegeschreven aan de volgende omstandigheden. Evenmin is zij daarvoor verantwoordelijk en het zal niet duidelijk zijn dat een 
impliciete garantie hen dekt.      
 
(1) Onjuiste installatie van SUPRADECK-producten en/of het niet naleven van SUPRADECK-installatierichtlijnen, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, onjuiste afstand.   
 
(2)Gebruik van de producten anders dan normaal gebruik, of in een toepassing die niet wordt aanbevolen door de SUPRA-DECK 
installatierichtlijnen en lokale bouwvoorschriften.     
 
(3) Verplaatsing, vervorming, verzinken of decanteren van de grond of draagconstructie waarin de Producten zijn 
geïnstalleerd. 
 
(4) Elke natuurramp (bijv. overstromingen, orkanen, aardbevingen, blikseminslag, enz.), milieutoestand (bijv. luchtvervuiling, 
schimmel, enz.) of vlekken veroorzaakt door vreemde stoffen (bijv. vuil, vet, olie, enz.).      
 
(5) Variaties of veranderingen in de kleur van de producten.    
 
(6) Normale slijtage als gevolg van blootstelling aan zonlicht en weersomstandigheden die gekleurde oppervlakken kunnen 
afschilferen, afschilferen of vuil of vlekken kunnen veroorzaken.      
 
(7) Onjuiste behandeling en opslag, misbruik of afstand van Producten door Koper, overdrager of derden.      
 
(8)Eventuele bevestigingen die niet door SUPRADECK worden geleverd.      
 
(9)Normale slijtage. 
 
(10) Vlekken of verkleuringen als gevolg van vreemde stoffen die niet onder de "25 jaar beperkte garantie op vlekken" vallen, 
inclusief, maar niet beperkt tot, voedsel of dranken die niet goed en snel zijn gereinigd, vlekken op voedsel of dranken die zijn 
geschrobd, vlekken die zijn veroorzaakt door interactie met andere producten, zoals metalen meubelen, vlekken die niet onder 
deze beperkte garantie vallen, of chemische stoffen in reinigingsmiddelen die niet onder deze beperkte garantie vallen.      
 
Beperkingen: UITSLUITINGEN VAN GARANTIES: MET UITZONDERING VAN 
 
(1) DE UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJKE GARANTIE IN DIT DOCUMENT EN (2) DE BEPERKTE GARANTIE VAN 25 JAAR TEGEN 
GLADHEID DIE ALLEEN VAN TOEPASSING IS OP DE ULTRASCHERMVLOER (IN AANVULLING OP DE GARANTIE IN DIT 
DOCUMENT), GEEFT SUPRADECK GEEN ANDERE GARANTIES OF EXPLICIETE OF IMPLICIETE VRIJGESTELDE GARANTIES OF 
VRIJSTELLINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE WET, OP HET GEBIED VAN TRANSACTIES OF COMMERCIEEL GEBRUIK, DE 
IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 
DOEL EN ALLE ANDERE GARANTIES EN DISCLAIMERS WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN, ONGELDIG VERKLAARD EN 
UITGESLOTEN VAN DEZE TRANSACTIE VOOR DE DUUR VAN DE GARANTIE EN DAARNA.       
Sommige landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie. Daarom is het mogelijk dat de bovenstaande 
beperking niet op u van toepassing is.       
BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN EN UITSLUITING VAN GEVOLG- EN BIJKOMENDE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
SUPRADECK IS UITSLUITEND EN ALLEEN BEPERKT TOT DE VERPLICHTINGEN DIE SPECIFIEK ONDER DIT DOCUMENT ZIJN 
AANGEGAAN EN ZAL IN GEEN GEVAL SUPRADECK AANSPRAKELIJK ZIJN OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE 
INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.       
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(MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, OMZETVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK 
VAN GELD, GEBRUIK VAN GOEDEREN, WERKONDERBREKING OF VERSLECHTERING VAN ACTIVA), VOORZIENBAAR OF 
ONVOORSPELBAAR, VOORTVLOEIEND UIT EEN INBREUK OF FOUTIEVE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, 
CONTRACTBREUK, FRAUDE, VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF 
ANDERE RISICOAANSPRAKELIJKHEID, MET UITZONDERING VAN, MAAR ALLEEN IN DE MATE DAT DEZE BEPERKING 
SPECIFIEK IS UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE DWINGENDE BEPALING. DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN SUPRADECK MET BETREKKING TOT GEBREKKIGE PRODUCTEN ZAL IN GEEN GEVAL 
VERDER GAAN DAN DE VERVANGING VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS, 
ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.  
 
Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom is het mogelijk dat de 
bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook 
profiteren van andere rechten die van land tot land kunnen verschillen.   
Overig: Dit document is bedoeld als de uiteindelijke uitdrukking van de overeenkomst tussen de partijen en is een               
volledige en exclusieve vermelding van de voorwaarden dienaangaande. Dit document vervangt alle eerdere overeenkomsten of 
verklaringen, mondeling of schriftelijk, alsmede alle communicatie tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van dit  
contract. Deze garantie kan alleen worden gewijzigd of aangepast door middel van een schriftelijk instrument dat ondertekend is 
door SUPRA-DECK en de koper of een bevoegde overdrager. Geen enkele agent, werknemer of derde partij zal gemachtigd zijn 
om een andere garantie te geven dan die welke in dit contract is vastgelegd en SUPRADECK zal niet gebonden zijn aan 
dergelijke andere verklaringen dan die in deze garantie.       
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