JOHN DOE B.V.
Luijtgaarden beves gd middels het herbruik garan e cer ﬁcaat dat de ingeruilde
materialen van genoemd project zijn hergebruikt op hetzelfde project. Verder
beves gd Luijtgaarden middels dit cer ﬁcaat dat de uitgeleverde dakpannen een
garan e hebben van van en jaar1.
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Uitsorteren doen wij aan de hand van de Ladder van

1. Deze garan e hee betrekking op vorstbestand-

Lansink, waarbij we alle ingenomen dakpannen con-

heid, waterdichtheid en weerstand tegen breuk.

troleren aan de hand van een 7-tal criteria. Voldoet de

2. Deze garan e is alleen geldig:

dakpan aan deze uitsorteercriteria, dan behoort de

a. bij normal gebruik van de dakpannen en hulps-

dakpan tot niveau A - Preven e. Wanneer de dakpan

tukken in normale atmosferische omstandigheden.

niet voldoet aan de gestelde eisen, dan behoort de

b. indien de vastgestelde gebreken niet veroorszaakt

dakpan tot niveau B - Hergebruik (indien dakpan in

werden door een externe factor.

tact) of niveau C - Recycling en vinden we een andere

3. De garan e treedt in op de dag van de levering op

hoogwaardige bestemming. Meer informa e over het

de bouwplaats.

uitsorteren is te vinden via luijtgaarden.nl/uitsorteren

4. De garan e beperkt zich tot het gra s leveren van

GARANTIEVOORWAARDEN

nieuwe dakpannen cq. hulpstukken ter vervanging van
Totaal aantal ingenomen dakpannen: 24.000

beschadigde dakpannen cq. hulpstukken. Om voor de

Aantal dakpannen binnen niveau A: 13.000

garan e in aanmerking te komen moet een schade

Aantal dakpannen binnen niveau B: 4.000

binnen 4 weken schri elijk worden gemeld, onder

Aantal dakpannen binnen niveau C: 7.000

overlegging van deze garan everklaring en onder
opgaaf van het aantal te vervangen stuks.
5. Luijtgaarden dienst in de gelegenheid te worden
gesteld de schade ter plaatse te controleren.
Voor de dakconstruc e kunnen wij geen verantwoording dragen.
6. De garan e is niet van toepassing op eventuele
schade aan, gebreken in en/of niet conformiteit van
de dakpannen cq. hulpstukken, welke zichtbaar was
bij de levering op de bouwplaats zoals
kleurverschillen en of transportschade.

