GARANTIEVOORWAARDEN
DRY-BACK PVC
HYDRO-CORE CLIC PVC / DESIGN

Bodiax garandeert dat haar producten voor de onderstaande periode,
vanaf de datum van aankoop vrij zijn van gebreken ten gevolge van
materiaal- of fabricagefouten.
Hierbij zijn technisch niet te vermijden kleurverschillen, glansverlies
of gebreken die de gebruikswaarde niet aanmerkelijke verminderen
uitgesloten.
Mocht binnen de gestelde garantieperiode de vloer een overmatige
slijtage of andere gebreken vertonen dan zal Bodiax het gedeelte waar
dit is opgetreden kosteloos herstellen of vervangen, waarbij wel een
bedrag van 7-10% van de oorspronkelijke materiaalprijs (afhankelijk
van de kwaliteit en / of toepassing) voor ieder jaar of deel daarvan dat
na oplevering is verstreken voor rekening van de opdrachtgever blijft.
Bodiax maak het voorbehoud van geringe kleur- of glans afwijkingen
aan het herstelde of vervangen gedeelte.
Bodiax behoudt zich het recht voor om de vloer te repareren met eigen
installateurs of zal anders een vergoeding tegen reële marktwaarde
betalen. Indien Bodiax een vloerbedekking vervangt of repareert als
gevolg van een garantieclaim, moet u op eigen kosten alle items
verwijderen die op de te repareren gebieden werden geplaatst volgend
op de oorspronkelijke installatie. Bodiax zal geen arbeidskosten
vergoeden na tien jaar na de datum van aankoop.

Bovenstaande garanties gelden indien:
• De vloer door professionele vloerleggers volgens de Bodiax
legvoorschriften is geïnstalleerd.
• De vloer onderhouden is volgens de Bodiax onderhouds- en
reinigingsvoorschriften.
• De keuze van de vloer overeenkomt met de gebruiksomstandigheden
(Bodiax vloeren worden uitsluitend binnenshuis gegarandeerd).
De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van normale
slijtage of van een onjuiste behandeling.
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• De Bodiax vloer op de geschikte ondervloer is geïnstalleerd en
(bij Dry-back) met de voorgeschreven lijm wordt verwerkt.
• Het niet overschrijden van een dynamische belasting van 50 kg. / cm.
• Gebruik van bureaustoelen met rollen van zacht kunststof zonder
naad van tenminste 50 mm. en een loopvlakbreedte van tenminste
20 mm. diameter. Dit alles volgens DIN 68131 en / of EN425.
• Klachten met betrekking tot krimp worden alleen in behandeling
genomen als de krimp buiten de normen vallen zoals deze is
omschreven in ISO 23999 en ISO 10581:2010.
• Het is Bodiax toegestaan om tijdens de kantooruren de vloer te
inspecteren, alsmede de staat van onderhoud en reiniging ervan.
• Bodiax is niet aansprakelijk voor schade aan de Bodiax vloer in
verband met verbranding of verschroeiing of contact met chemische
middelen, zoals reinigingsmiddelen.
• Elk vorderingsrecht jegens Bodiax vervalt na verloop van 1 jaar nadat
de schade of gebreken is / zijn ontdekt tenzij binnen deze termijn een
rechtelijke procedure jegens Bodiax is gestart.
• De garantie strekt zich slechts uit tot herstel of vervanging van de
vloer en zal dus nooit de geldelijke waarde van de oorspronkelijk
geleverd vloer overstijgen. Iedere verdere aansprakelijkheid is
uitgesloten voor zover de wet dat toelaat. Bodiax is dus op geen
enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsstagnatie,
verhuiskosten, winstderving, etc.

2

• Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van de
Bodiax vloer en voor de oorspronkelijke installatielocatie.
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde deskundige
of aan een bevoegde rechter (in Nederland volgens Nederlands recht).

Garantie periode
Dry-back PVC
Hydro-core Clic Design
Hydro-core Clic PVC

Dikte slijtlaag
0,50 mm.
0,50 mm.
0,55 mm.

Huishoudelijk gebruik
15 jaar
15 jaar
15 jaar
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Projectmatig gebruik
10 jaar
10 jaar
10 jaar

