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RET Bouwproducten. Postbus 529, 3500 AM Utrecht. T 030 245 55 55   F 030 244 33 94
www.retbouwproducten.nl / info@retbouwproducten.nl 

• Fortex 10 jr

• Fortalit 10 jr

RET Bouwproducten, gevestigd te Utrecht, geeft 
garantie op: 
defecten, die in de producten optreden binnen de garantie-
periode te weten: splijten, barsten of verkleuren. De normen 
voor het verkleuren van Fortex staan in de BS7619:1993 en in 
de BS EN 607:1995 sectie 10. De voorwaarden voor verkleu-
ren van Fortalit staan in de American Standards Institution nr. 
ASTM D 3679.

Voor het product Fortex & Fortalit geldt een garantie voor 
de duur van 10 jaar na levering. De garantie kan uitsluitend 
worden gegeven indien kan worden vastgesteld, dat de 
voorschriften van RET Bouwproducten met betrekking tot 
opslag en verwerking correct in acht zijn genomen (zie 
verwerkingsvoorschriften Fortex & Fortalit verkrijgbaar bij 
RET Bouwproducten). 

De garantie voorziet in:  

Fortex

a.  Gratis herlevering van nieuwe producten, die als ondeugdelijk 
door RET Bouwproducten zijn erkend.

b.   Uitbetaling van maximaal de aankoopprijs van het betreffende 
garantieproduct.

Fortalit

a.  Gratis herlevering van nieuwe producten, die als ondeugdelijk 
door RET Bouwproducten zijn erkend.

b.  Uitbetaling van maximaal de aankoopprijs van het betreffende 
garantieproduct.

Garantievoorwaarden
I.  De garantie is alleen van kracht als de verwerkingsvoor-

schriften van RET Bouwproducten correct in acht zijn 
genomen.

II.  Garantie geldt alleen voor toepassingen binnen de Benelux.

III.  In geval van schade is de verbruiker verplicht RET Bouw-
producten binnen één maand na constatering van

 de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen.
  Dit kan rechtstreeks geschieden of via de betreffende 

tussenleverancier. Bij melding dient het factuurnummer, 
datum van levering, naam en locatie van het onderhavige 
project en een gespecifi ceerde omvang van de schade te 
worden vermeld. 

IV.  RET Bouwproducten en de fabrikant dienen in staat te 
worden gesteld om - eventueel met een externe expert - 
ter plaatse onderzoek te verrichten. RET Bouwproducten 
en de fabrikant behouden zich tevens het recht voor, de 
bedoelde schade elders te laten onderzoeken. 

V.  De aansprakelijkheid van RET Bouwproducten is beperkt 
tot de in deze garantie vermelde voorwaarden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, 
vervalt elk recht op schadevergoeding.

Uitsluitingen
Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt 
door o.a.:
• Het aanbrengen van coating en/of verf 
• Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.
• Bedrog door de gebruiker
• Normale slijtage, te weinig/geen/verkeerd onderhoud
 en abnormaal gebruik
• Vrijwillige of niet te verontschuldigen veronachtzaming   
 van de normen, die gelden voor goed gebruik 
• Verwering of schade door externe factoren
• Het product anders te hebben toegepast dan gevelbekleding 
• Indirecte- en gevolgschade

Algemeen
Op levering van de genoemde merkartikelen door RET Bouw-
producten zijn de Algemene Verkoop Voorwaarden van de 
V.V.N.H. van toepassing, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd 
ter griffi e van de Arrondissementsrechtbank te Lelystad.
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