UNIPRO EXCEDENTGARANTIE (10 jaar)
Unipro Excedent Garantie
Wat houdt deze precies in? Wanneer de door u ingeschakelde professionele vloerenlegger (hierna: ‘Applicateur’)
door faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, liquidatie van de onderneming, verlies van beschikking
over zijn vermogen of anderszins geen verhaal meer biedt, verleent Unipro u als eindafnemer een rechtstreekse
garantie op de producten en het vloeradvies die Unipro aan uw Applicateur heeft verstrekt voor het aanbrengen
van uw vloer. In dit garantiereglement vindt u de voorwaarden waaronder Unipro bereid is deze Excedent Garantie
aan u te verlenen.
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Uitgangspunten Unipro Excedent Garantie
Unipro Excedent Garantie is gebaseerd op de informatie en gegevens die u als eindafnemer aan Unipro
verstrekt. Hieronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: de informatie en gegevens die u
op grond van artikel 3.1 aan Unipro dient te verstrekken. U staat volledig en onvoorwaardelijk in voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan.
Unipro is voor u het enige aanspreekpunt voor Unipro Excedent Garantie. Het is u niet toegestaan hierover
(eveneens) contact op te nemen met derden, waaronder onder meer begrepen uw Applicateur of zijn
curator of bewindvoerder.
Eventueel door of namens derden gedane uitspraken of toezeggingen over Unipro Excedent Garantie zijn
nimmer bindend voor Unipro. Uitsluitend Unipro beslist of uw garantieclaim al dan niet wordt gehonoreerd.
Uitsluitend garantieclaims die overeenkomstig de voorschriften uit dit garantiereglement bij Unipro worden
ingediend, komen in aanmerking voor Unipro Excedent Garantie.
In geval uw Applicateur geen verhaal meer biedt door faillissement, surseance van betaling of
schuldsanering probeert u uw schade niettemin te verhalen door in elk geval uw vordering in te dienen bij
de curator of bewindvoerder van uw Applicateur. Voor zover u tegenover de (failliete) boedel, de
curator/bewindvoerder of Applicateur enig recht geldend kunt maken of alsnog enige schade-uitkering
ontvangt, draagt u die rechten dan wel uitkeringen onverwijld over aan Unipro.
Dekkingsomvang Unipro Excedent Garantie
Unipro verleent uitsluitend garantie voor het vloeradvies en de producten die Unipro aan uw Applicateur
heeft verstrekt voor het aanbrengen van uw vloer en slechts ingeval verhaal voor schade of gebreken in
dat kader niet meer rechtstreeks mogelijk is bij uw Applicateur vanwege faillissement, surseance van
betaling, schuldsanering, liquidatie van de onderneming, verlies van beschikking over zijn vermogen of
anderszins.
Unipro Excedent Garantie dekt geen schades aan uw vloer die zijn veroorzaakt door een eigen
installatiefout van uw Applicateur, zoals bijvoorbeeld het niet of niet deugdelijk opvolgen van
productvoorschriften of het verstrekte vloeradvies en die niet rechtstreeks zijn te herleiden tot de producten
of het vloeradvies die Unipro heeft verstrekt.
Gedurende een periode van tien (10) jaar garandeert Unipro dat gebreken in - of aan uw vloer niet
veroorzaakt (kunnen) zijn door:
- de producten die Unipro aan uw Applicateur heeft geleverd voor uw vloer en/of door;
- het strikt, tijdig en volledig opvolgen van het vloeradvies dat Unipro aan uw Applicateur heeft verstrekt,
mits er geen sprake is geweest van een eigen installatiefout zoals bedoeld in artikel 2.2.
De garantietermijn van tien (10) jaar vangt aan op de eerste dag na de dag waarop uw Applicateur de vloer
bij u heeft geïnstalleerd waarvoor Unipro de producten heeft geleverd en het vloeradvies heeft gegeven.
U bent verplicht om op eerste verzoek van Unipro kosteloos alle medewerking te verlenen aan het
verrichten van steekproeven, controles en (nader) onderzoek van de door u gestelde gebreken of
tekortkomingen op de locatie waar de vloer is aangebracht. U kunt hieraan geen rechten, bewijsmiddelen
of aanspraken ontlenen.
Het staat Unipro altijd vrij om tegen een door u ingediende garantieclaim tegenbewijs te leveren.
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Voorwaarden Unipro Excedent Garantie
Unipro Excedent Garantie is uitsluitend tegen Unipro in te roepen, indien:
1) de gebreken of tekortkomingen in eerste instantie door u schriftelijk zijn gemeld bij uw Applicateur en u
heeft geprobeerd om de daaruit ontstane schade op uw Applicateur te verhalen; en
2) enig verhaal bij uw Applicateur niet meer mogelijk is (geworden) omdat er sprake is van faillissement,
surseance van betaling, schuldsanering, liquidatie van de onderneming, verlies van beschikking over
zijn vermogen of anderszins; en
3) u met deugdelijke bewijzen (bijvoorbeeld een deskundigenrapport) aantoont dat de gebreken of
tekortkomingen uitsluitend zijn veroorzaakt door de producten of een ondeugdelijk, foutief of gebrekkig
vloeradvies van Unipro.
Uw garantieclaim dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de eerste
constatering dat enig verhaal bij uw Applicateur wegens faillissement, surseance van betaling,
schuldsanering, liquidatie van de onderneming, verlies van beschikking over zijn vermogen of anderszins
niet meer mogelijk is schriftelijk en onder opgave van deugdelijke redenen te melden aan Unipro.
Het is u niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unipro, zelf of door derden
enige herstel- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten. Unipro aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor onbevoegd verrichte handelingen of werkzaamheden.
Vergoedingen Unipro Excedent Garantie
Bij inwilliging van een garantieclaim bepaalt Unipro de wijze waarop herstel of compensatie plaatsvindt: in
natura of in de vorm van een kostenvergoeding.
Unipro vergoedt in ieder geval de kosten van de materialen en arbeidsuren die nodig zijn om de
geconstateerde en door Unipro aanvaarde gebreken ongedaan te maken alsook de delen van de vloer die
rechtstreeks en uitsluitend door de producten of het advies van Unipro zijn beschadigd, te repareren of te
vervangen.
Unipro past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:
1e jaar van de garantietermijn:
100% vergoeding van het totaalbedrag:
2e en 3e jaar van de garantietermijn:
85% vergoeding van het totaalbedrag:
4e en 5e jaar van de garantietermijn:
60% vergoeding van het totaalbedrag:
6e en 7e jaar van de garantietermijn:
30% vergoeding van het totaalbedrag:
8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn:
20% vergoeding van het totaalbedrag.
Vergoeding van gevolgschade of indirecte schade, zoals onder meer begrepen maar niet uitsluitend
geleden verlies, gederfde winst, stagnatieschade of enige andere aanspraak van derden, is uitgesloten.
Unipro is alleen gehouden tot garantievergoeding zoals bedoeld in dit artikel indien haar verzekeraar
dekking verleent voor uw garantieclaim en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar voor die claim aan
Unipro heeft uitgekeerd.
Indien de verzekeraar van Unipro niet overgaat tot uitkering, maar Unipro op juridische gronden wel
aansprakelijk is voor de schade, is het maximumbedrag aan garantievergoeding 50% van de
vervangingssom, zoals vermeld op het aanvraagformulier met een maximum van € 75.000 (zegge
vijfenzeventig duidend euro).
Unipro Excedent Garantie uitsluitingen
Ingeval Unipro op enig moment constateert dat u haar niet volledig of niet waarheidsgetrouw heeft ingelicht
dan wel dat u enige andere verplichting uit dit reglement niet, niet tijdig of niet volledig nakomt dan
vervallen al uw garantieclaims onmiddellijk en met terugwerkende kracht.
In de situatie als bedoeld in artikel 5.1 bent u gehouden alle schade te vergoeden die Unipro daardoor
mocht lijden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Unipro Excedent garantie en dit garantiereglement is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Unipro haar
vestigingsplaats heeft.
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