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PRODUCTEN EN BEREIK

Aspecta BV garandeert dat zijn ASPECTA®TEN vloerbedekkingen gedurende 25 jaar 
vanaf de datum van aankoop, vrij zullen zijn van fabricagefouten, dat bij normaal 
gebruik en onderhoud het oorspronkelijke decoratieve patroon niet zal verslijten 
en dat de structurele integriteit van de vloerbedekkingen zelf geen materiële 
schade zal oplopen door blootstelling aan water. Deze beperkte garantie geldt 
uitsluitend op voorwaarde dat de vloerbedekkingen die onder deze garantie vallen, 
worden geïnstalleerd en onderhouden in overeenstemming met de ASPECTA® 
TEN professionele installatiehandleiding en de ASPECTA® TEN behandelings- en 
onderhoudshandleiding.

PRE-INSTALLATIE

Aspecta BV garandeert dat zijn vloerbedekkingen vrij zijn van zichtbare gebreken. 
U en/of uw installateur moet elk stuk zorgvuldig inspecteren alvorens het te 
installeren. Installeer geen stukken die afwijkingen vertonen. ASPECTA BV 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een claim voor vloerbedekkingen die 
geïnstalleerd werden met zichtbare afwijkingen.

INSTALLATIE

Aspecta BV biedt geen garantie voor het vakmanschap van de vloerinstallateur. Bij 
installatiefouten dient men zich te richten tot de vloerinstallateur die de ASPECTA® 
TEN vloerbedekkingen heeft geïnstalleerd. ASPECTA® TEN vloerbedekkingen 
moeten worden geïnstalleerd door professionele vloerinstallateurs met ervaring 
en bewezen expertise voor het installeren van commerciële vloerbedekkingen 
met een vergelijkbaar formaat en complexiteit. Deze beperkte garantie dekt 
materialen en installatiekosten volgens eerlijke marktprijzen, zoals hieronder is 
beschreven, op voorwaarde dat dergelijke vloerbedekkingen worden geïnstalleerd 
volgens de ASPECTA® TEN professionele installatiehandleiding. Bij de installatie 
van ASPECTA® TEN moeten alle instructies in de huidige installatiehandleiding 
worden opgevolgd, anders wordt deze garantie ongeldig. Deze handleiding wordt 
regelmatig herzien en de vloerbedekkingen moeten worden geïnstalleerd volgens 
de handleiding die actueel is op het moment van installatie. Raadpleeg onze 
website voor de actuele handleiding.

VERVANGING/REPARATIES

Aspecta BV behoudt zich het recht voor om alle vloerbedekkingen te repareren en/
of installateurs in te zetten om de vloerbedekking te vervangen. Als Aspecta BV 
een vloerbedekking repareert of vervangt als gevolg van een garantieclaim, moet 
u op eigen kosten alle items verwijderen die op de aangetaste gebieden werden 
geplaatst, volgend op de oorspronkelijke installatie. In het geval dat Aspecta BV 
vloerbedekking repareert of vervangt die onder deze beperkte garantie valt, blijft 
deze beperkte garantie van kracht voor dergelijke vloerbedekking gedurende een 
bepaalde termijn, beperkt tot de resterende in aanmerking komende duur van de 
oorspronkelijke beperkte garantie.

GARANTIEVOORWAARDEN

Wanneer binnen de garantieperiode een defect wordt vastgesteld dat onder deze 
beperkte garantie valt, en dit onmiddellijk binnen een bepaalde tijdspanne vanaf de 
datum van aankoop schriftelijk wordt gemeld aan ASPECTA BV in overeenstemming 
met de onderstaande tabel, zal ASPECTA BV nieuw vloermateriaal in een 
vergelijkbare kleur, patroon en kwaliteit leveren om het defecte gedeelte te 
vervangen. Aspecta BV zal ook een percentage van de reële marktwaarde voor de 
arbeidskosten betalen, in overeenstemming met de onderstaande tabel. Aspecta 
BV zal geen arbeidskosten betalen na tien jaar vanaf de datum van aankoop.

In geval van vragen over de voorwaarden van deze beperkte garantie, dient u 
contact op te nemen met onze Aspecta® klantendienst op +31 (0) 88 1662500. 
Aspecta BV behoudt zich het recht voor om vloerbedekkingen te inspecteren, om 
stalen of foto’s of alle overige informatie te verzoeken die nodig is om de aard van 
een claim onder deze beperkte garantie te evalueren.

UITSLUITINGEN

De volgende zaken worden niet gedekt door deze beperkte garantie

•	 	Ontevredenheid	of	schade	als	gevolg	van	een	verkeerde	installatie	of	onderhoud,	
inclusief het gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen of afwerkingen, 
ongelijkmatigheid of onregelmatigheden. Raadpleeg de ASPECTA® TEN 
professionele installatiehandleiding en de ASPECTA® TEN behandelings- en 
onderhoudshandleiding voor meer details.

•	 	Schade veroorzaakt door vuur, brand, verkeerd gebruik, overstroming, morsen, 
krassen, schuursponzen, wrijving, vlekken, constructie of installatie.

•	 	Schade veroorzaakt door het gebruik van een stofzuiger met een klopper, 
inkepingen, of schade veroorzaakt door schoenen met spitse hakken, verkeerde 
rollende ladingen, zwenkwielen, stoelen of ander meubilair zonder gepaste 
vloerbeschermers en krassen van scherpe voorwerpen.

•	 	Veranderingen van kleur of uitstraling door blootstelling aan zonlicht of door het 
gebruik van matten met rubber aan de onderkant.

•	 Toepassingen buitenshuis.

•	 Glansverlies.

•	 	Lichte tint-, kleur- of textuurverschillen tussen stalen of gedrukte kleurenfoto’s of 
illustraties en het afgeleverde product.

•	 	Deze	 vloerbedekking	 mag	 niet	 worden	 gebruikt	 om	 een	 bestaande	 vloer	 te	
beschermen tegen vocht. Het is een zwevende vloer die waterdicht is, maar deze 
vloerbedekking kan geen problemen voorkomen die gepaard gaan met of worden 
veroorzaakt door overstroming, overmatig vocht of alkaliën in de ondervloer of 
omstandigheden die ontstaan door hydrostatische druk.

•	 	Ultra-Fresh	werd	 toegevoegd	aan	het	oppervlak	 van	de	 vloerbedekking	 en	de	
onderlaag om het vloerbedekkingsartikel te helpen beschermen door de groei 
van schimmel en meeldauw te remmen die geuren en vlekken veroorzaken. Deze 
bescherming strekt zich niet uit tot omgevende oppervlakken.

•	 	Deze	beperkte	garantie	 is	ongeldig	 indien,	voorafgaand	aan	de	 installatie,	deze	
vloerbedekking niet heeft kunnen acclimatiseren op kamertemperatuur (tussen 
18 °C en 29 °C) op de plaats waar ze wordt geïnstalleerd gedurende minimaal 48 
uur en, in geval van installatie achteraf, deze vloerbedekking niet continu wordt 
onderhouden bij die temperatuur.

•	 	Alleen	 installatietechnieken	 beschreven	 in	 de	 ASPECTA® TEN professionele 
installatiehandleiding en de ASPECTA® TEN behandelings- en onderhoudshandleiding 
vallen onder garantie. Aspecta BV geeft geen garantie op ASPECTA® TEN 
installaties waarbij op maat dient te worden gesneden, zoals 45-graden 
verstekhoeken en kronkelende randen. Aspecta BV geeft geen garantie op 
ASPECTA® TEN installaties waarbij de vloerbedekking wordt gehecht (gelijmd) 
aan de ondergrond, omdat ASPECTA® TEN een zwevende vloer is.

•	 	Nadeel te wijten aan tijdverlies, ongemak, bijkomende kosten (zoals 
telefoneren, arbeidskosten en/of materialen) opgelopen bij het verwijderen of 
opnieuw installeren van het aangetaste materiaal en alle andere bijkomende, 
economische of gevolgschade.

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele of 
gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen 
mogelijk niet van toepassing zijn. Uw garantie geeft u specifieke wettelijke rechten 
en mogelijk heeft u over andere wettelijke rechten, die van land tot land verschillen 
en die niet worden aangetast door deze garantie.

Deze garantie geldt in plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet. 
Bewaar uw aankoopbewijs of vraag er de oorspronkelijke koper naar. ASPECTA 
BV heeft het aankoopbewijs nodig om de datum van aankoop te controleren en 
eventuele problemen te helpen oplossen.

GARANTIE-EIGENAAR

Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van vloerbedekkingen 
van eerste kwaliteit en de oorspronkelijke installatielocatie, maar kan slechts 
eenmalig worden overgedragen bij een verandering van eigendom van de 
installatielocatie. De nieuwe eigenaar van de installatielocatie dient alle verzoeken 
over overdraagbaarheid van deze garantie schriftelijk in te dienen bij ASPECTA 
BV. ASPECTA BV behoudt zich het recht voor om de installatielocatie op 
verzoek te inspecteren voor een eenmalige overdracht van deze garantie. De 
overdraagbaarheid van deze garantie wordt ongeldig gemaakt, wanneer de 
oorspronkelijke eigenaar van de installatielocatie een wijziging heeft aangebracht 
aan de vloerbedekking, of wanneer de nieuwe eigenaar dit zal doen, of wanneer 
de nieuwe eigenaar van plan is om de ruimte van de installatieplaats voor een 
ander doel te gebruiken. Daarnaast is een eenmalige overdraagbaarheid uitsluitend 
beschikbaar, wanneer de nieuwe eigenaar er schriftelijk mee instemt om alle 
ASPECTA® TEN behandelings- en onderhoudsinstructies te volgen. Aspecta BV 
betaalt GEEN arbeidskosten met betrekking tot een claim onder een garantie die 
werd overgedragen.

Claims onder deze beperkte garantie dienen schriftelijk ingediend  
te worden bij het volgende adres:

ASPECTA BV, 
Argon 37a, 
4751XC	Oud	Gastel, 
The Netherlands, 
info@aspectaflooring.com
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TERMIJN
(JAREN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-25

MATERIAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ARBEID 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%


