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all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales

Garantieverklaring Avalon b.v.

Voor kunststof oppervlakken van Avalon geldt een garantie van 7 (zeven) jaar op: 
· het uitblijven van tekenen van abnormale slijtage; 
· bestendigheid tegen weersinvloeden zoals UV-straling, temperatuurwisselingen, vocht, rotting en schimmel; 
· waterdoorlatendheid. 

De dekking van de garantie gaat in op de datum waarop de installatie ter plaatse in wezen voltooid is en is vanaf die datum van 
kracht. 

Alle schade die direct of indirect veroorzaakt is door factoren die buiten de verantwoordelijkheid en invloedssfeer van Avalon 
BV vallen, is uitdrukkelijk uitgesloten van dekking. 
De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die zijn veroorzaakt door gebruik en / of verwerking van het materiaal. 

Schade en gebreken zijn niet gedekt, indien ze zijn veroorzaakt door: 
· gebruik van het oppervlak voor andere doeleinden dan “landscaping”; 
· mechanische beschadiging, vandalisme, misbruik, verwaarlozing, opzettelijk handelen, ongeval, ramp of calamiteit;
· onvoldoende en /of verkeerd onderhoud. 

Er kan alleen een beroep op de garantie worden gedaan in geval van materiaalgebreken en gebrekkige constructie van het 
kunstgrasoppervlak. Een eventuele claim zal nooit verder gaan dan reparatie, vervanging of de gedeeltelijke of volledige ver-
wijdering van het kunstgrasoppervlak en dit uitsluitend ter beoordeling door Avalon BV. 

Het geclaimde bedrag kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke verkoopprijs van het materiaal, exclusief de kosten voor de 
verwijdering door Avalon BV. Op deze garantie zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze algemene ver-
koopvoorwaarden hebben voorrang op deze garantieverklaring.

In geval van vervanging van onderdelen van het kunstgrassysteem of van het volledige kunstgrasoppervlak zal dezelfde pro-
cedure worden gevolgd. Hierbij zal voor het gebruik sinds de lever- en / of installatiedatum een redelijke schadeloosstelling 
worden vastgesteld, die in onderling overleg zal worden aangepast. 

De aanspraak op garantie vervalt wanneer men zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avalon BV is overgegaan 
tot reparatie en / of vervanging. In geval van een geschil tussen de klant en Avalon BV zullen beide partijen een nationaal aan-
gemelde instantie accepteren als onafhankelijke expert. 
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Bijlage 1: Garantie

Avalon b.v. biedt de distributeur geen uitdrukkelijke garantie met betrekking tot de producten, behalve de standaardgaranties 
van Avalon bv voor elk van de producten. 

Voor zover wettelijk toegestaan, worden hierbij alle impliciete garanties uitgesloten, inclusief maar niet beperkt tot de garan-
ties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde. 

De distributeur mag zijn klanten geen garanties geven met betrekking tot de producten van Avalon b.v., of die op andere wijze 
het effect hebben dat de klanten eventuele claims rechtstreeks kunnen verhalen op Avalon b.v.

Alle garanties die Avalon b.v. heeft afgegeven met betrekking tot de producten zullen onmiddellijk worden beëindigd wanneer 
een of meerdere van deze producten worden gewijzigd of veranderd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Avalon b.v.

De verhaalmogelijkheden van de distributeur zijn beperkt. De distributeur mag geen winstderving, indirecte, speciale, 
indcidentele of gevolgschade voortvloeiende uit schending van de garantie of overeenkomst verhalen. Dergelijke schade is 
uitgesloten van dit contract. De maximale aansprakelijkheid van Avalon b.v. voor schade met betrekking tot een bepaalde 
verkooptransactie is beperkt tot het bedrag dat bij de betreffende verkooptransactie in rekening is gebracht.


