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PRODUCTGARANTIE TRESPA METEON  
 
Trespa International B.V. (“Trespa”) garandeert voor Trespa Meteon panelen (“Product”) 
overeenkomstig dit garantiecertificaat (“Certificaat”) de volgende eigenschappen gedurende 
een periode van 10 (tien) jaar na levering daarvan aan de koper en/of gebruiker van het 
Product (“Wederpartij”) door of namens Trespa:  
 
1) Kleurstabiliteit, stootvastheid en benoemde technische karakteristieken 
Het Product voldoet aan de eigenschappen zoals weergegeven in de Trespa Meteon 
Materiaaleigenschappen Tabel (Material Properties Datasheet, MPD) zoals van kracht op het 
moment van levering. Het Product wordt getest op kleurstabiliteit overeenkomstig de 
versnelde verweringstesten uitgevoerd volgens de norm EN 438-2:29. De werkelijke prestatie 
van het Product hangt af van de feitelijke omstandigheden en de hoeveelheid lichtinval op het 
Product op de gebruikslocatie.  
 
2) Reinigbaarheid 
Door het gesloten oppervlak kan het Product goed gereinigd worden van vuilaanhechtingen 
en verontreinigingen conform de Trespa aanwijzingen geldend op de dag van levering. Dit 
onderdeel van de garantie houdt uitdrukkelijk niet in dat het Product bestand is tegen 
agressieve (reiniging-) stoffen en stoffen die chemisch inwerken op het Product. Een 
instructie over het reinigen van het Product, is te downloaden op de website www.trespa.info.  
 
3) Vrij van gebreken 
Hieronder wordt verstaan de afwezigheid van materiaal- en/of productiefouten toerekenbaar 
aan Trespa die resulteren in een kwaliteit van het Product die lager is dan voorgeschreven 
door de wet of dan Wederpartij op grond van de overeenkomst mag verwachten.  
 
De afwezigheid van een of meerdere eigenschappen zoals hierboven genoemd onder 1), 2) 
en 3), wordt verder aangeduid als “gebrek”.  

 
De voorwaarden zoals weergeven op de volgende pagina of de achterkant van dit document, 
zijn onlosmakelijk van toepassing op dit Certificaat: 
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Meteon product garantie voorwaarden 
 
Inhoud garantie 
Trespa herstelt een gebrek door middel van A) kosteloze levering van een nieuw Product (inclusief transport naar de betreffende bouwplaats); of B) herstel 
van het gebrek op locatie, indien dat naar het redelijke oordeel van Trespa technisch mogelijk is, of C) het voldoen van een vergoeding voor finale 
compensatie. Trespa heeft het recht tussen de garantieverplichtingen zoals bedoeld onder A), B) en C) (hierna “garantieverplichting”) te kiezen. De 
garantieduur op een nieuw geleverd Product of hersteld Product zoals bedoeld onder A) en B), geldt tot afloop van de oorspronkelijke garantieperiode. 
Indien Trespa kiest voor garantieverplichting sub A), is Trespa slechts gehouden tot levering van een zoveel als mogelijk gelijkende productkleur maar niet 
tot een identieke productkleur (zelfs bij toepassing van de gelijke Trespa-kleurcode kunnen verschillende productiepartijen immers onderling verschillen). 
Indien Trespa kiest voor garantieverplichting sub B), stelt Wederpartij Trespa in staat om het herstel uit te kunnen (laten) voeren. Indien Trespa kiest voor 
garantieverplichting sub C), vervalt iedere verplichting voor Trespa tot enige garantieverplichting voor de resterende garantieperiode. Het maximum van de 
vergoeding zoals bedoeld onder garantieverplichting C) is gelijk aan de feitelijk koopprijs (excl. BTW) volgens de aankoopfactuur zoals voldaan door 
Wederpartij. Deze vergoeding zal in totaal nimmer meer bedragen dan EUR 500.000,- (vijfhonderdduizend). De verplichting tot compensatie voor enig 
gebrek, respectievelijke enige andere tekortkoming van Trespa met betrekking tot het Product uit welke hoofden dan ook, strekt niet verder dan 
bovenstaande garantieverplichting. Alle overige vorderingen door Wederpartij, contractueel of buitencontractueel, ter zake een gebrek, zijn uitgesloten. 
Deze garantie is uitsluitend overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar van de bouwlocatie waar het Product oorspronkelijk is gemonteerd, op voorwaarde dat 
het Product op die bouwlocatie gemonteerd blijft. De verplichting(en) van Trespa voor enig gebrek aan het onder deze productgarantie geleverde Product, 
respectievelijke enige andere tekortkoming uit welke hoofden dan ook, strekt niet verder dan de in dit Certificaat genoemde garantieverplichting. Alle 
overige vorderingen door Wederpartij tot compensatie zijn uitgesloten. 
 
Aanspraken op garantie 
Voor vergoeding komen niet in aanmerking kosten voor demontage van het gebrekkige Product, de draagconstructie daarvan en kosten voor herplaatsing 
van het eventueel nieuw geleverde Product en herstel van de draagconstructie. Ook overige kosten zoals kosten voor (herstel van) schilderwerk, 
dakbekleding, montage en demontage van zonwering, verlichting, glazenwasserliften en overige kosten van gelijke strekking, komen ook niet voor 
vergoeding in aanmerking. Trespa heeft het recht de garantieverplichting niet te verlenen indien: a) het Product niet verticaal is toegepast zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Trespa (met uitzondering van toepassing als buiten plafondbekleding), of niet is voldaan aan de in zo’n 
toestemming gestelde voorwaarden; b) de opslag-, transport-, verwerkings-, montage- en/of onderhoudsvoorschriften voor het Product en de eisen aan de 
draagconstructie niet zijn opgevolgd zoals opgenomen in de Trespa Meteon brochures, de website www.trespa.info, attesten met productcertificaat, en/of 
wettelijke voorschriften, zoals deze van toepassing zijn op de dag van levering van het betreffende Product; c) Wederpartij niet uiterlijk binnen 30 (dertig) 
dagen na ontdekking van het gebrek, of niet uiterlijk binnen 30 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden ontdekt, het gebrek schriftelijk en duidelijk 
omschreven aan Trespa heeft gemeld; d) Trespa of een eventueel door Trespa in te schakelen hulppersoon in geval van een aanspraak onder deze 
productgarantie door Wederpartij, niet in de gelegenheid wordt gesteld het betreffende Product en/of bouwproject te inspecteren; e) Trespa niet op eerste 
verzoek inzage krijgt in alle relevante tekeningen en documenten, en/of hiervan niet een gewaarmerkte kopie van Wederpartij ontvangt tegen vergoeding 
van de kostprijs; f) informatie die van belang is voor het beoordelen door Trespa van de aanspraak onder deze productgarantie niet volledig en zonder 
vertraging door Wederpartij ter beschikking van Trespa wordt gesteld; g) Wederpartij op verzoek van Trespa, geen eenduidig bewijs levert dat het 
betreffende Product rechtstreeks van Trespa, van een onderneming behorend tot de Trespa groep of van een Trespa erkende distributeur is gekocht. Alle 
rechten en vorderingen van Wederpartij met betrekking tot kosteloze levering van een nieuw Product, herstel van het gebrek op locatie, het ontvangen van 
een vergoeding voor finale compensatie, op welke grond dan ook, alsmede elk recht om de relevante overeenkomst te ontbinden, zullen vervallen op het 
eerste van de navolgende momenten: a) te late melding van het gebrek als hierboven omschreven of, b) 10 jaar na levering van het Product aan 
Wederpartij.   
Aansprakelijkheid 
Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Trespa met betrekking tot enig gebrek of enige andere tekortkoming, beperkt tot het bedrag 
gelijk aan het betreffende aantal vierkante meters van het gebrekkige Product maal de bijbehorende prijs volgens de Trespa bruto prijslijst (exclusief BTW) 
van het betreffende Product op het moment van levering, met in alle gevallen een totaal maximum van EUR 500.000,- (vijfhonderdduizend) voor de 
betreffende overeenkomst, daaronder mede begrepen enige betaling door Trespa aan Wederpartij als gevolg van de (eventuele) ontbinding van de 
overeenkomst. Trespa is niet aansprakelijk voor indirecte schades, schade aan derden en schade gedekt door een (aansprakelijkheids-) verzekering van 
Wederpartij. Onder indirecte schade wordt begrepen alle schade die geen directe schade betreft, zoals zonder beperking schade door bedrijfsstilstand, 
omzet- en winstverlies, gemiste kansen, juridische kosten en advieskosten en alle overige indirecte schades en kosten. Trespa is niet aansprakelijk voor 
schade ontstaan als gevolg van de volgende omstandigheden: (a) niet of niet geheel en juist opvolgen door Wederpartij en/of derden van de richtlijnen en 
aanbevelingen van Trespa en/of toepasselijke wet- en regelgeving; (b) opzet, schuld, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, verkeerde verwerking en/of 
montage door Wederpartij of partijen die onder diens verantwoordelijkheid of in diens opdracht handelen; (c) storm, zandstorm en/of andere natuurrampen, 
oorlogsgeweld en terrorisme en andere vormen van overmacht. De waarde van enige prestatie van Trespa in de uitvoering van de garantieverplichting, telt 
mee als vergoeding met betrekking tot enige (verplichting tot) schadevergoeding door Trespa. De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid 
zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Trespa en/of haar bedrijfsleiding. 
 
Toepasselijk recht en geschillen 
Op dit Certificaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van verdragen en eenvormige wetten op de internationale koop van 
roerende, lichamelijke zaken (waaronder maar niet beperkt tot het VN Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken). 
De rechtbank te Roermond, Nederland, is exclusief bevoegd met betrekking tot geschillen over dit Certificaat. Indien op het betreffende Product ook de 
“Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.” van toepassing zijn, prevaleert de inhoud van dit Certificaat bij onderlinge tegenstrijdigheid. 
Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van Wederpartij worden door Trespa niet aanvaard en zijn niet van toepassing. 
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Geregistreerde handelsmerken 
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS, ToplabECO-FIBRE, 
Virtuon, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn 
geregistreerde handelsmerken van Trespa. 

 


