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Op Profex Gevelbekleding wordt 10 jaar fabrieksgarantie gegeven (op de kleurechtheid van Donkergrijs 5 jaar) 

met inachtneming van de hiervan vermelde voorwaarden en uitsluitingen. 

100% productgarantie geldt voor de duur van 5 jaren, gerekend vanaf het moment van installatie. Vanaf het 

6de  jaar tot en met het 10de  jaar vindt hierop een jaarlijkse pro rata vermindering plaats van 20%. Na 10 jaar 

wordt geen productgarantie verleend. Profex BV is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade verband 

houdend met enig gebrek aan het Profex systeem. Iedere vorm van gevolgschade, waaronder begrepen 

herstelkosten, arbeid, schade aan tuin, schutting e.d. valt altijd buiten de garantie en wordt nimmer vergoed. 

Profex gevelbekleding panelen kunnen minimaal egaal verkleuren. Deze verkleuring is normaal, doet geen 

afbreuk aan de kwaliteit en dient geaccepteerd te worden door verbruiker.

GARANTIE VOORWAARDEN                             

De garantie is alleen geldig wanneer Profex gevelbekleding volgens de montagehandleiding van Profex BV 

is opgeslagen en geïnstalleerd. In geval van schade is de verbruiker verplicht Profex BV binnen 1 maand na 

constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen. Profex BV behoudt zich het recht voor de 

bedoelde klacht elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid van Profex BV is altijd beperkt tot de in 

deze garantie vermelde voorwaarden.

UITSLUITING

Op deze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt in geval van:

1. Schade die het gevolg is van het niet naleven van de montagehandleiding van Profex BV.

2. Gebreken die voor verwerking redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden.

3. Schade ontstaan door of verband houdend met werkzaamheden van derden.

4. Ieder vorm van schade die het gevolg is van een niet aan Profex BV toerekenbare oorzaak (overmacht).

5. Gevolgen van vandalisme en/of bedrog

ALGEMEEN 

Op levering van alle producten van Profex BV zij de Algemene Verkoop Voorwaarden van toepassing.
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Garantieverklaring Profex gevelbekleding


