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Eternit N.V. garandeert dat, op het moment van de levering, de technische karakteristieken van de ETER-BACKER HD plaat in 

overeenstemming zijn met de Eternit productspecificaties en afkeurgrenzen. Eternit N.V. waarborgt, gedurende 10 jaar vanaf de 

levering, de duurzaamheid van de ETER-BACKER HD plaat in een toepassing, indien de ETER-BACKER HD plaat volgens de Eternit 

toepassingsrichtlijnen werd aangewend en wordt onderhouden en dit bij normale gebruiksomstandigheden en normaal atmosferisch 

milieu. Eternit N.V. waarborgt geen ETER-BACKER HD platen in een toepassing die niet door Eternit N.V. werd goedgekeurd. 

Elke ETER-BACKER HD plaat die door Eternit N.V. onvolwaardig bevonden wordt aan bedoelde eisen, zal door Eternit N.V. vervangen 

worden door een nieuwe ETER-BACKER HD plaat of door een gelijkwaardige plaat, en kosteloos franco werf geleverd worden, met 

uitsluiting van andere kosten zoals demontage- en hermontagekosten, e.a. 

Eternit N.V. is niet verantwoordelijk voor winstverlies, gemiste kansen, overwogen kostenbesparingen, productieverlies of voor elke 

bijkomende, indirecte schade of voor elk verlies veroorzaakt door de verkoop, stockage of plaatsing van de ETER-BACKER HD platen. 

Deze garantie is geldig onder de voorwaarden dat Eternit N.V. schriftelijk op de hoogte wordt gesteld binnen een periode van 8 dagen na 

de eerste vaststelling van schade en onder voorwaarde dat Eternit N.V. voldoende gelegenheid krijgt om de schade ter plaatse te 

onderzoeken. 

Worden uitgesloten van deze waarborg: alle schade ontstaan door foutieve behandeling, stockage of plaatsing, chemische of abnormale 

biologische aantasting, uitzonderlijke omstandigheden zoals storm, overstroming en gevallen van overmacht, vallende voorwerpen, 

vervuiling door stof, roet, verf of in het algemeen schade door externe mechanische factoren, vandalisme, breuk of krassen evenals alle 

andere degradaties die gemakkelijk kunnen vermeden worden door regelmatig nazicht en onderhoud. 

Het niet gebruiken van standaard Eternit toebehoren kan leiden tot het vervallen van de Eternit waarborg. 

Eternit N.V. behoudt zich het recht om haar productspecificaties en toepassingsrichtlijnen te herzien te allen tijde en zonder 

voorafgaande kennisgeving of schadeloosstelling. 

De lezer dient zich ervan te vergewissen altijd de laatste versie van de documentatie te gebruiken. 

Deze garantie is exclusief onderworpen aan het Belgische recht.  Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor elk geschil over de 

interpretatie en uitvoering van deze garantie.  
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