
GARANTIE-
VERKLARING

NOIR®

gevelbekleding van thermisch
gemodif iceerd hout



NOIR® THERMOFIED GEVELBEKLEDING
15 JAAR GARANTIE
Noir® Thermofi ed Gevelbekleding - 15 Jaar Garantie
wordt verleend op de houten drager van gevelbekle-
dingsproducten die op de Nederlandse markt worden 
gebracht onder de merknamen Fraké Noir®, Vingui Noir®

en Vuré Noir®. 

De garantie van Noir® Thermofi ed Gevelbekleding -
15 Jaar Garantie wordt verleend wanneer er wordt vol-
daan aan de voorwaarden van deze garantieverklaring.

Definities
1.  Houthandel Van Dam: de garantiegever, gevestigd te 

Bunnik.

2.  Garantienemer: de aannemer of verwerker van 
het Product; zijnde de persoon die exclusief een be-
roep kan doen op de in deze verklaring neergelegde 
Garantie. Rechtsopvolgers onder bijzondere titel 
van de Garantienemer kunnen geen beroep op de 
Garantie doen.

3.  Product: Noir® gevelbekleding – 15 jaar garantie geldt 
voor alle gevelbekledingsproducten van massief hout 
die industrieel zijn behandeld met een KOMO-gecerti-
fi ceerd verfsysteem en onder de geregistreerde merk-
namen Fraké Noir®, Vingui Noir® en Vuré Noir® op de 
Nederlandse markt worden gebracht.

4.  Productspecifi caties:
de productspecifi caties aangeboden op de website:

 noirwood.nl 

5.  Opslag-, transport-, toepassings-, verwerkings-, en  
onderhoudsvoorschriften: de productvoorschriften 
en specifi catiebladen beschikbaar op de website:
noirwood.nl 

6.  Montagekosten: de kosten van het verwijderen en 
opnieuw monteren van het Product.

Houthandel Van Dam

Stationsweg 12, 3981 AC Bunnik
VERSIE 1.0 – februari 2022

Periode Vergoeding van 
productkosten

Vergoeding van 
montagekosten

Jaar 1-5, gerekend 
vanaf aankoopdatum 
productzijde

100% van de 
factuurwaarde

100% van max. 5x 
factuurwaarde

Jaar 6-10, gerekend 
vanaf aankoopdatum 
productzijde

50% van de 
factuurwaarde

50% van max. 5x 
factuurwaarde

Jaar 11-15, gerekend 
vanaf aankoopdatum 
productzijde

25% van de 
factuurwaarde

25% van max. 5x 
factuurwaarde

Garantie
7.  Houthandel Van Dam garandeert met inachtneming 

van de bepalingen van deze garantieverklaring dat 
het Product voldoet aan de eigenschappen en speci-
fi caties, zoals omschreven in de Productspecifi caties, 
en dat het Product vrij is van fabricagefouten. De ga-
rantie dekt de door de garantienemer geleden schade 
als gevolg van productiefouten in het Product, maar 
niet de schade die ontstaat door verkeerde toepassing 
van het Product. Hiervoor geldt de in tabel 1 gespe-
cifi ceerde afbouwende garantie over een termijn van 
15 jaar, gerekend vanaf de aankoopdatum van het 
Product onder garantie.

Tabel 1 – Afbouwende garantie

 Onder schade wordt verstaan de door de Garantie-
 nemer geleden directe schade, waaronder begre- 
 pen de kosten die ontstaan door de opheffi ng van het
 gebrek in het Product, bestaande in vervanging
 daarvan met een product van Houthandel Van Dam
  of, naar keuze van Houthandel Van Dam, een door
 haar aan te wijzen product dat naar het oordeel van  
 Houthandel Van Dam daaraan gelijkwaardig is.

 Voor wat betreft de vergoeding van de montagekos-
 ten zijn de marktconforme tarieven bepalend. In het
 geval dat het recht op garantie door Houthandel 
 Van Dam wordt erkend, dan zal er eerst een kosten-
 opgave worden overlegd aan Houthandel Van Dam. 
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    Houthandel Van Dam behoudt zich het recht voor 
tot het opvragen van één of meerdere contra-offer-
tes om zodoende een marktconform tarief voor de 
vergoeding van de te maken montagekosten te kun-
nen vaststellen.

 
     Indien de contra-offertes van Houthandel Van Dam 

lager zijn dan de toegezonden kostenopgave, dan is 
de contra-offerte van Houthandel Van Dam bindend 
en bepalend voor hetgeen krachtens deze garantie 
door Houthandel Van Dam betaald dient te worden.

    Houthandel Van Dam is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede be-
grepen immateriële schade, bedrijfsschade zoals 
bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, of 
milieuschade.

8.  De Garantie geldt gedurende 15 jaar na aankoop van 
het Product.

9.  Andere schade, dan hetgeen volgens artikel 7 van 
deze garantieverklaring voor vergoeding in aanmer-
king komt, wordt niet vergoed. Mocht Houthandel 
Van Dam onverhoopt, buiten de gevallen van artikel 
7 aansprakelijk zijn vanwege hetzij een tekortkoming 
in de nakoming, hetzij op grond van onrechtma-
tig handelen, dan is de aansprakelijkheid eveneens 
tot het in artikel 7 genoemde maximum beperkt.  
De Garantienemer vrijwaart Houthandel Van Dam 
voor elk tegen haar door een derde ingestelde vorde-
ring die het in artikel 7 omschreven plafond te boven 
gaat. 

10.  De Garantie dekt geen schade of gebreken die, ge-
heel of gedeeltelijk, ontstaan door of het gevolg zijn 
van:

•  opslag, transport, toepassing, verwerking of onder-
houd van het Product in strijd met de Opslag-, toe-
passings-, verwerkings-, en onderhoudsvoorschriften;

•  het veranderen van of het verrichten van reparaties 
aan het Product, of het vervangen van het Product 
door een ander product, al dan niet afkomstig van 
Houthandel Van Dam, zonder dat Houthandel Van 
Dam daarvoor schriftelijk toestemming heeft ge-
geven, dan wel het gebruiken of toepassen van het 
Product voor andere doeleinden dan waarvoor het 
is bestemd, alsmede het gebruik van het Product in 
combinatie met enig ander product, terwijl het door 
Houthandel Van Dam geleverde Product zelf aan de 
overeenkomst beantwoordt, dan wel indien het Pro-
duct wordt gebruikt op een wijze die voor Houthan-
del Van Dam redelijkerwijze niet was te verwachten, 
terwijl voorts geen beroep op de garantie mogelijk 
is indien het Product is vervaardigd in overeenstem-

ming met de instructies en specificaties van de  
Garantienemer. 

 Verder is Houthandel Van Dam niet aansprakelijk  
 voor schade die ontstaat als gevolg van: 

• normale slijtage van het Product;
•  het niet, of niet tijdig, verrichten van noodzakelijk  

(al dan niet periodiek) onderhoud;
•  zover dit niet reeds in de in artikel 5 genoemde voor-

schriften is voorgeschreven enige verandering in de 
bouwkundige situatie van het bouwwerk, waaronder 
vervorming of onvoldoende functioneren daarvan, 
waarin het Product is verwerkt indien die verande-
ring van invloed is, of kan hebben, op de eigenschap-
pen en/of specificaties van het Product;

•  directe of indirecte beschadiging(en) van het Pro-
duct, door welke oorzaak dan ook;

•  buitengewone weersomstandigheden, dan wel na-
tuurrampen, als gevolg waarvan de eigenschappen 
en specificaties van het Product veranderen;

•  defecten aan, of verkeerde uitvoering van, andere  
materialen of producten, of het gebruik van niet 
voorgeschreven, of niet geschikte, andere materialen 
of producten, waardoor de eigenschappen en speci-
ficaties van het Product negatief worden beïnvloed; 

•  enig handelen of nalaten in strijd met een tevoren 
door Houthandel Van Dam uitgebracht technisch  
advies; 

•  installatie van apparatuur in het bouwwerk, dan wel 
bouwkundige wijzigingen of functiewijzigingen van 
het bouwwerk, waardoor er meer of andere belas-
ting aan het Product ontstaat dan vermeld in de Pro-
ductspecificaties;

•  brand, en andere niet voor rekening en risico van  
Houthandel Van Dam komende omstandigheden, 
waaronder vochtinwerking en/of lekkages, en ver-
andering van agressiviteit van stof(fen) in het milieu, 
alsmede onvoorziene chemische invloeden, of het al 
dan niet opzettelijk toebrengen van schade aan het 
Product, al dan niet door (een) derde(n);

•  kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen 
afbreuk doen aan de deugdelijkheid van het Product 
en/of Systeem.

11.  Op de Garantie kan geen beroep worden gedaan  
indien, en zodra, het Product niet in de door Houthan-
del Van Dam voorgeschreven samenstelling met 
andere producten van Houthandel Van Dam wordt 
gebruikt.

12.  De garantie is uitgewerkt zodra de Garantienemer 
daarop een beroep doet en Houthandel Van Dam 
haar garantieverplichting nakomt. Mocht de door de 
Garantienemer ingeroepen garantie op een deelle-
vering betrekking hebben dan blijft de garantie voor 
het overige deel van kracht.  
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Garantievoorwaarden
13.  Op gevolg van verlies van enige aanspraak dient 

Houthandel Van Dam binnen 30 dagen na de ont-
dekking van het gebrek, dan wel binnen 30 dagen 
nadat de Garantienemer het gebrek had kunnen 
ontdekken, bij aangetekend schrijven, daarvan in 
kennis te worden gesteld, onder nauwkeurige opga-
ve van het gebrek, naam en locatie van het onderha-
vige project, gespecificeerde omvang van de scha-
de, factuurnummer, datum van levering, en dient 
Houthandel Van Dam in de gelegenheid te worden 
gesteld ter plaatse onderzoek te doen,

 eventueel in het bijzijn van een expert.

14.   Op gevolg van verlies van enige aanspraak (op straffe 
van verval van recht) is Garantienemer verplicht om 
binnen één week nadat het schade brengende feit 
zich heeft voorgedaan dit schriftelijk aan Houthan-
del Van Dam te melden en in overleg met Houthan-
del Van Dam maatregelen te nemen ter beperking 
van de schade.

15.  De door Houthandel Van Dam gegeven Garantie laat 
de  mogelijkheid van een beroep op overmacht door 
haar onverlet. Onder overmacht moet worden be-
grepen hetgeen in de algemene voorwaarden van 
Houthandel Van Dam daaromtrent is bepaald.

16.  In geval een verzekeraar, of een (rechts)persoon die 
(mede)aansprakelijk is, terzake de door de Garantie-
nemer geleden schade, wordt aangesproken, en die 
verzekeraar of persoon tot betaling overgaat, strekt 
het door die verzekeraar of die persoon betaalde be-
drag in mindering op de door de garantiegever te 
betalen schade. Tevens zal het maximaal door de ga-
rantiegever te betalen bedrag, overeenkomstig ar-
tikel 7 van de garantie verminderd worden met het 
door die verzekeraar of persoon betaalde bedrag.

17.  De niet onder de Garantie door Houthandel  
Van Dam te vergoeden kosten, zijnde alle niet in  
artikel 7 genoemde kosten, zullen door Houthandel  
Van Dam aan de Garantienemer, of de opdracht-
gever van Houthandel Van Dam, tegen de bij  
Houthandel Van Dam geldende prijzen en tarieven 
in rekening worden gebracht aan de Garantienemer. 

18.  De Garantienemer kan geen beroep doen op de af-
gegeven garantie indien de Garantienemer het door 
hem verschuldigde in verband met de levering van 
het Product niet of niet geheel heeft voldaan op het 
moment dat er sprake is van een garantieclaim zoals 
bedoeld in artikel 7 van deze garantieverklaring. 

19.  Op de Garantie kan geen beroep worden gedaan, 
en zij vervalt, indien de Garantienemer niet, of onvol-
doende, meewerkt aan enig door Houthandel Van 
Dam gewenst onderzoek naar de juistheid  van het 
door de Garantienemer geuite gebrek;

20.   Indien de Garantienemer tevens de koper is van 
de Producten, dan zijn de op het moment van het  
sluiten van de koopovereenkomst geldende alge-
mene verkoopsvoorwaarden van Houthandel Van 
Dam van toepassing. In geval van tegenstrijdig- 
heden tussen die algemene voorwaarden en pagina 
3 van deze garantie, hebben de bepalingen van deze 
laatste voorrang.

Bewijs & Informatie
21.  Het bewijs van een gerechtvaardigde aanspraak 

onder deze Garantie ligt bij de Garantienemer. De 
Garantienemer dient in dit kader tevens te bewijzen 
dat het door hem ontdekte gebrek  aan het Product 
en/of Systeem reeds op het moment van de levering 
daarvan bestond.

Toepasselijkheid & bevoegde rechter
22.  Op deze Garantie is het Nederlandse recht van toe-

passing. Eventuele geschillen verband houdende 
met of voortvloeiende uit deze garantie worden be-
slecht door rechtbank Noord-Holland dan wel door 
de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, ter keuze 
van Houthandel Van Dam. Indien het geschil be-
hoort tot de competentie van de kamer van kanton-
zaken, is de rechter volgens de wettelijke bepalingen 
bevoegd.
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