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GARANTIE-CERTIFICAAT 

  

Behorend bij 

 

 

Afleverbon/factuurnummer: 

 
 In dit certificaat wordt verstaan onder: 

 
garantiegever : Topjoynt B.V.  
afnemer :  zoals vermeld op bovengenoemde afleverbon/ factuurnummer 
product : Door Topjoynt B.V. geproduceerd gevingerlast hout overeenkomstig de BRL 1704 
  “Gevingerlast Hout”, in combinatie met de lijmsoort Cascomin 1247 en harder 2526 

  waarvoor het KOMO-product-certificaat 32596 is afgegeven, toegepast in  
  geveltimmerwerk dat voldoet aan de KVT ’95. 
montage : schade ten gevolge van een ondeugdelijke montage is /niet meeverzekerd.  
gebrek : Verlies van de onderlinge samenhang van gevingerlaste delen van het gevingerlaste 
  hout, aantoonbaar veroorzaakt door een fout in de verlijming en/of productie. 
datum levering : datum dat het product aan de afnemer is geleverd. 
garantieperiode : 10 jaar ingaande datum levering 

gebied: : de EU. 
 

2. De garantiegever zal, met inachtneming van hetgeen hierna en in de garantievoorwaarden is bepaald, 

voor zijn rekening een gebrek wegnemen, waarvan de afnemer bewijst dat dit is ontstaan in de 
garantieperiode, namelijk door het product te herstellen of te vervangen door een nieuw product, dit 
laatste ingeval de kosten van herstel hoger zijn dan die van vervanging.  

 
3. Onder kosten van herstel wordt verstaan de noodzakelijk te maken kosten verbonden aan het teniet doen 

van het ontstane gebrek zodanig dat een gelijkwaardig herstel optreedt in de staat waarin het product in 
oorsprong is geleverd. 

 Onder kosten voor vervanging wordt verstaan de noodzakelijk te maken kosten van het opnieuw leveren en 
aanbrengen van een gelijkwaardig product 

 Voorzover noodzakelijk worden tevens vergoed de kosten voor het afvoeren, opslaan en/of vernietigen van 

de vrijgekomen materialen. 
 
4. De garantiegever heeft zich verzekerd voor de kosten die hij dient te maken om de hiervoor omschreven 

verplichtingen na te komen, via bemiddeling van het garantie-instituut industriële producten (GIP) 
te Groningen.  

 Deze verzekering is gemaximeerd tot de in de verzekeringsovereenkomst vermelde bedragen. 
Krachtens de voorwaarden van deze verzekering blijft de dekking ingeval van insolventie, als bedoeld in 

de voorwaarden van de verzekering, van kracht ten behoeve van de afnemer. 
 

5. Op deze verklaring zijn van toepassing de garantievoorwaarden die aan de achterzijde van deze pagina 
zijn vermeld. 
 
Optioneel: 

6. De afnemer verklaart door medeondertekening van dit certificaat met de inhoud daarvan in te stemmen. 
 

7. Dit certificaat is slechts geldig indien en voorzover dit én door de garantiegever én door de afnemer is 
getekend. 
 
Plaats  : Oudkarspel  Datum  : …….. - ……… - 2015 
    

 
Producent    Voor mede-ondertekening 
 
………………   ……………….. 
Topjoynt B.V.    @Afnemer (optioneel) Deelnemernummer: 94 

mailto:info@topjoynt.nl

