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Op al onze offertes, orders, leveringen, overeenkomsten en betalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer 
van Koophandel KvK-nummer 75413000

SoulWood.nl

Deze garantie heeft betrekking op een massief houten gevelbekleding van SoulWood Modi. Dit is thermisch gemodificeerd Noord-Europees 
Vuren

1
, dat bewerkt is naar de volgende profielen:

Rabat, Zweeds Rabat en Rhombus. De zichtzijde is fijn bezaagd.
De garantie gaat in op de datum die vermeld is op de factuur van de leverancier.

Wanneer aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, verleent de SoulWood:
 • 15 jaar garantie dat de SoulWood Modi geveldelen vrij blijven van aantasting door houtrotschimmels;
 • 15 jaar garantie dat het verfsysteem dat voor een dekkende afwerking van de SoulWood Modi geveldelen gebruikt is1, niet zal barsten, 

scheuren of afbladderen; en
 • 8 jaar garantie dat het verfsysteem dat voor een semi-transparante afwerking van de SoulWood Modi geveldelen gebruikt is1, niet zal 

barsten, scheuren of afbladderen. Een gebrek of reclamatie van de behandelde houten gevelbekleding dient binnen één maand na 
constatering schriftelijk bij SoulWood te worden gemeld.

In het geval van een gegronde klacht binnen vijf jaar vergoedt SoulWood de kosten voor de arbeid en het materiaal die vereist zijn voor de 
herstelling, tot maximaal tweemaal de oorspronkelijke prijs. Na vijf jaar vergoedt SoulWood tot maximaal de oorspronkelijke aanschafprijs 
van het product. Zie de onderstaande tabel. Alleen geveldelen met gebreken vallen onder deze garantie.

MELDING MAXIMALE VERGOEDING* BIJ EEN GERECHTVAARDIGDE RECLAMATIE

Binnen het 1e jaar na factuurdatum 200%

Binnen het 2e jaar na factuurdatum 200%

Binnen het 3e jaar na factuurdatum 200%

Binnen het 4e jaar na factuurdatum 200%

Binnen het 5e jaar na factuurdatum 200%

Binnen het 6e jaar na factuurdatum 100%

Binnen het 7e jaar na factuurdatum 100%

Binnen het 8e jaar na factuurdatum 100%

Binnen het 9e jaar na factuurdatum** 100%

Binnen het 10e jaar na factuurdatum** 100%

Binnen het 11e jaar na factuurdatum** 100%

Binnen het 12e jaar na factuurdatum** 100%

Binnen het 13e jaar na factuurdatum** 100%

Binnen het 14e jaar na factuurdatum** 100%

Binnen het 15e jaar na factuurdatum** 100%

* van de oorspronkelijke aanschafprijs van het product

** alleen voor dekkende kleuren indien het hout is afgewerkt

Door voldoening aan de hiervoor genoemde prestaties zal SoulWood ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen 
enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.
Voor deze garantie gelden de volgende voorwaarden:

 • Het opvolgen van de voorschriften en de instructies voor het transport en de opslag zoals door SoulWood zijn opgesteld;
 • De SoulWood Modi geveldelen dienen binnen drie maanden na gereed melding op het werk te worden gemonteerd;
 • Toepassing in gebruiksklasse 3 (conform EN 335) en tenminste 30 cm boven maaiveld; 

1 
Weathering Grey, Colour en FR
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 • De SoulWood Modi geveldelen dienen te worden verwerkt conform de geldende richtlijnen en verwerkingsvoorschriften, te weten 
BRL4103, KVT, bouwbesluit, en aanvullende richtlijnen zoals de “Houtwijzer Gevelbekleding van Massief Hout” van Centrum Hout;

 • Nabewerkingen, zoals bijvoorbeeld nieuwe zaagvlakken en boorgaten, van SoulWood Modi geveldelen dienen voor  ontage te worden 
behandeld met een daartoe geëigende sealer. 

Nabewerkingen van SoulWood Modi Weathering Grey, SoulWood Modi Colour en SoulWood Modi
FR dienen tevens met het oorspronkelijke verfsysteem te worden afgewerkt;

 • SoulWood Modi Nature niet met een verfsysteem afwerken. In dat geval vervalt de garantie;
 • Volg, indien de geveldelen zijn afgewerkt, voor het onderhoud van de gevel de voorschriften en technische instructies van het 

oorspronkelijke verfsysteem van SoulWood2.
 • Bij een afwijkende werkwijze dient er vooraf schriftelijk advies bij SoulWood te zijn ingewonnen en/of dient er in de betrokken 

garantieovereenkomst een regeling te worden opgenomen;
 • Uitsluitend de oorspronkelijke klant kan een beroep doen op deze garantieregeling. Deze garantieregeling en de rechten en plichten 

welke hieruit voortvloeien zijn, tenzij SoulWood uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft verklaard, niet overdraagbaar. 

Niet onder deze garantie vallen de volgende zaken:
 • Directe of indirecte gevolgschade;
 • Een kleurloze en/of transparante afwerking. In dat geval vervalt de garantie op het verfsysteem;
 • Verwering van het houtoppervlak en/of een geleidelijke en natuurlijke verkleuring onder invloed van licht, weer en wind;
 • Een geleidelijke degradatie van een eventuele afwerklaag onder invloed van licht, weer en wind;
 • Schade die het gevolg is van natuurlijke houteigenschappen, onvolkomenheden in het hout en/of onjuiste bewerking van het hout door 

derden;
 • Schade als gevolg een sterke aftekening van de jaarringen (raised grain), afschalen (loosened grain), vervormingen en scheurvorming;
 • Schade als gevolg inhoudsstoffen en/of pigmenten die naar het houtoppervlak migreren (o.a. bloeden);
 • Vorming van niet-houtaantastende schimmels, zoals bijvoorbeeld oppervlakte- en blauwschimmels, op en/of in het hout;
 • Mos- en/of algengroei op het hout;
 • Insecten- en termietenaantasting;
 • Schade als gevolg van corrosie van het gebruik van onjuiste bevestigingsmiddelen en beslag;
 • Schade als gevolg van hogedrukreiniging, alsook het gebruik van niet-geschikte onderhoudsproducten;
 • Schade als gevolg van verborgen gebreken waaronder gebreken veroorzaakt door bouwtechnische oorzaken, zoals scheuren in de 

ondergrond, geen of een slechte ventilatie, vochtophoping, lekkages, etc.;
 • Schade als gevolg van mechanische oorzaken, luchtvervuiling, brand, vandalisme, natuurrampen, etc.; 
 • Schade als gevolg van onvoorziene zaken, welke buiten de macht SoulWood liggen.

2 
Bij onderhoud van SoulWood Modi Select Weathering Grey, Colour en FR is het niet toegestaan om gebruik te maken 

van andere verfsystemen dan het oorspronkelijke verfsysteem. In dat geval vervalt de garantie.
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Gildeweg 34, 2632 BA
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