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DICKSON WOVEN FLOORING 
 

15 jaar contractuele garantie  
 

DICKSON CONSTANT verleent op alle vloerbekledingen uit de serie Dickson Woven Flooring een 

garantie van vijftien (15) jaar op fabricagefouten, gerekend vanaf de aankoopdatum zoals die 

vermeld staat op de factuur. 
 

 De garantie is van toepassing op: 
 

- de eerste keus producten 

- die verkocht zijn aan de eerste eindgebruiker 

- die zijn geplaatst door een professional, met inachtneming van de aanbevelingen van DICKSON 

CONSTANT , waarbij de norm NF D.T.U. n° 53.2 is nageleefd, 

- die onderhouden zijn volgens de instructies in de 'Gids voor plaatsing en onderhoud' van 

DICKSON CONSTANT 

- voor zover is vastgesteld dat de fout te wijten is aan een ondeugdelijke fabricage door 

DICKSON CONSTANT. 
 

 De fout dient binnen vijftien dagen na constatering kenbaar te worden gemaakt middels een 

aangetekende brief plus een kopie van de aankoopfactuur, gericht aan het adres van de installateur 

die de factuur heeft uitgegeven. 
 

 Vanaf het moment dat de fout ontdekt is dienen alle werkzaamheden aan het defecte product 

gestaakt te worden. 
 

 DICKSON CONSTANT en/of de vertegenwoordiger van zijn verzekeringsmaatschappij heeft/hebben 

naar aanleiding van een klacht het recht om het product ter plaatse te inspecteren en eventueel 

monsters voor onderzoek te nemen. 
 

 De garantie blijft strikt beperkt tot de levering van vervangende delen voor de defecte vloerdelen, 

of indien DICKSON CONSTANT hiermee instemt, tot de terugbetaling van de betaalde waarde, na 

aftrek van de waardevermindering door slijtage, van het deel van de vloer waarbij de fabricagefout 

is vastgesteld, en sluit alle andere schadevergoedingen van welke aard dan ook uit. 

De garantie geeft in geen geval recht op de vervanging van de gehele vloer, of op terugbetaling van 

het gehele bedrag dat voor de bekleding van het totale vloeroppervlak is betaald. 
 

Rekening houdend met de waardevermindering door slijtage zal er vanaf de 25
e
 maand na aankoop 

een aftrek van 6% per gebruikt jaar worden toegepast op het terug te betalen bedrag. 
 

 De vervanging van het defecte materiaal of de terugbetaling van een deel van de kosten leidt niet 

tot de verlenging van de garantie. 
 

 Het volgende valt buiten de garantie : 
 

- defecten die ontstaan door veroudering of door normale slijtage van de vloerbekleding; 
 

- afwijking in kleuren, nuances en motieven in vergelijking met proefstalen, presentaties of andere 

productladingen; 
 

- de gevolgen van installatie-omstandigheden, omgevingsfactoren, gebruiksomstandigheden en 

onderhoudsomstandigheden die afwijken van de normale omstandigheden of de geldende 

beroepsnormen of voorschriften van DICKSON CONSTANT , of afwijkingen voor wat betreft het 

gebruiksdoel van de vloerbekleding; 
 

- reparatie van schade of defecten als gevolg van ongelukken of onoplettendheid wanneer dit niet 

verwijtbaar is aan DICKSON CONSTANT , of wanneer dit het gevolg is van overmacht. 

 
Het recht op deze contractuele garantie vormt geen belemmering voor de toepassing van de wettelijke 

garantie. 


