
EUROPESE LEVENSLANGE, 
BEPERKTE GARANTIE
SOUDAFOAM SPF 

Soudal N.V. (hierna ‘Soudal’) garandeert dat het spray-isolatieschuim Soudafoam SPF W11 (het ‘product’) zal voldoen aan de 
schriftelijke specificaties van ons product zoals uiteengezet in de opvolgingsprocedure voor het aanbrengen van PU-schuim 
voor vloerbedekking en in de op het moment van de aankoop gepubliceerde technische fiche (hierna de ‘Garantie’). Onze pro-
ducten mogen uitsluitend worden geïnstalleerd door professionele installateurs die erkend zijn door Soudal en actief zijn op 
de commerciële, industriële of residentiële markt; zij zijn volledig aansprakelijk voor: a) het bepalen van het meest geschikte 
product voor de specifieke toepassing, b) het testen, c) de kwaliteitscontrole en d) de installatie.

Deze garantie is geldig gedurende de volledige levensduur van het gebouw, mits de koper het aanmeldingsformulier van de garantie regis-
treert bij Soudal, binnen de 30 dagen na de ingebruikname.

De enige aansprakelijkheid van Soudal uit hoofde van deze garantie betreft de herstelling of de vervanging van het defecte of niet-conforme 
product tegen de oorspronkelijke prijs van alleen het product, onder voorbehoud van een inspectie van het pand.

DE VERPLICHTINGEN VAN SOUDAL ZIJN BEPERKT ZOALS HIERONDER IS 
AANGEGEVEN.
Soudal is niet aansprakelijk voor het arbeidsloon of de overige kosten in verband met het verwijderen of aanbrengen van de oorspronkelijke 
isolatie of de vervanging ervan, noch voor het verwijderen of aanbrengen van andere vloerbedekkings-, dakbedekkings- of afwerkingsma-
terialen.

Soudal is niet aansprakelijk voor (a) defecten of storingen veroorzaakt door niet geschikte opslag; (b) installatie die niet strikt volgens de 
schriftelijke instructies van Soudal is verlopen; (c) schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm, andere vormen van overmacht, 
verkeerde behandeling, nalatigheid of ongeval; (d) defecten, storingen of schade veroorzaakt door aan het product grenzende materialen; 
(e) schade veroorzaakt aan het product of aan de eigendommen van anderen; of (f) schade veroorzaakt door een wijziging als gevolg van de 
installatie van het product.

Verklaringen over de kwaliteit van de prestaties van het product, door verdelers of erkende installateurs of opgenomen in reclameteksten 
van Soudal, vormen geen uitdrukkelijke garantie.

GARANTIEDOCUMENTEN
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WWW.SOUDAL.COM

DISCLAIMER: 
Deze garantie vervangt en sluit uitdrukkelijk alle andere garanties en voorwaarden uit, schriftelijk of mondeling, uitdrukke-
lijk of onuitgesproken, voortvloeiend uit de wet (inclusief in het bijzonder elke wet die de verkoop van goederen regelt), of uit 
een onrechtmatige daad, of vanwege derden, al dan niet betrekking hebbende op de wet. Bovendien sluit Soudal elke aans-
prakelijkheid uit, hetzij als gevolg van een contractbreuk of een uitdrukkelijke of impliciete garantie, nalatigheid of strikte 
productaansprakelijkheid, voor speciale, onrechtstreekse, incidentele of vervolgschade; daarin is inbegrepen, zonder beper-
king, de volgende schade: (a) voortgang, stilstand of verlies van inkomsten of winst; (b) kosten van verwijdering, installatie 
of herstelling van vervangreparaties; (c) erelonen van advocaten; of (d) aansprakelijkheid die de oorspronkelijke koper tege-
nover een andere persoon kan hebben. Er bestaan geen andere garanties of garanties die verder reiken dan de beschrijving in 
deze garantie.

Indien krachtens enige op het grondgebied van de Europese Unie geldende wet- of regelgeving tegen de verstrekker van de garantie een 
vermoeden van aansprakelijkheid van de fabrikant kan worden ingeroepen, kan dit vermoeden op geldige wijze worden weerlegd door een 
door de fabrikant ingediend deskundigenverslag, na een goedgekeurd of door de rechtbank opgelegd deskundigenonderzoek. In dat geval 
heeft de begunstigde van de garantie geen recht op enige vergoeding voor de uitvoering en/of de duur van de opdracht van de deskundige.

Voor zover een bepaling van deze garantie in strijd is met de wet van eender welk rechtsgebied (federaal, staats- of provinciaal), zal deze 
bepaling niet van toepassing zijn in dat rechtsgebied. De overige bepalingen van de garantie worden hierdoor evenwel niet beïnvloed.

  Om een beroep te doen op deze garantie, moet de klant Soudal binnen de 10 dagen na de ontdekking van het vermeende gebrek schriftelijk 
op de hoogte brengen en bij deze kennisgeving voegen (a) de naam en het adres van zijn door Soudal erkende installateur, (b) een bewijs 
van de aankoopdatum en de datum van de installatie, (c) de ligging van het pand en (d) een beschrijving van de omstandigheden waarin het 
gebrek zich heeft voorgedaan of voor het eerst werd vastgesteld. Deze schriftelijke kennisgeving moet gericht worden aan:

GARANTIEDOCUMENT

WE NEMEN ONS DE 
ECOLOGISCHE IMPACT 

VAN PU SCHUIMISOLATIE 
TER HARTE.
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