




Steeds vaker verlangt een opdrachtgever dat u garantie afgeeft op een project. Met Eurocol Verzekerde Project Garantie biedt 
u deze zekerheid voor vele jaren. Dit unieke garantiesysteem betekent niet alleen een meerwaarde voor uw klant, maar is 
bovendien aantrekkelijk voor u als verwerker. Immers, mocht zich onverhoopt een technisch probleem voordoen, dan staat u 
er niet alleen voor.

Extra zekerheid voor uw opdrachtgever
Met Eurocol Verzekerde Project Garantie bent u aantrekkelijker voor uw opdrachtgever. Dit vergroot dus uw kans op het 
binnenhalen van een opdracht. Naast uw vakkennis en kwaliteit biedt u de klant de zekerheid van een aanspreekpunt in de 
toekomst. Zelfs wanneer uw bedrijf onverhoopt zou ophouden te bestaan. In dat geval kan uw klant rechtstreeks bij Forbo 
Eurocol terecht, want de garantie die wij afgeven op onze producten en adviezen, blijft ook dan ongewijzigd van kracht. 

Wij staan achter onze adviezen
Wij bieden u altijd het beste advies voor de toepassing van onze producten en daar staan wij vierkant achter. Toch kan zich 
in de praktijk soms een technisch probleem voordoen, ondanks een goede voorbereiding en vakkundige uitvoering. Als 
blijkt dat een onvolkomenheid in ons product of een onjuist advies hiervan de oorzaak is, dan vergoeden wij u simpelweg de 
schade binnen de voorwaarden van Eurocol Verzekerde Projectie Garantie. Hiervoor sluiten wij vooraf een overeenkomst met 
u, specifiek voor het aangemelde project.

Uw voordelen op een rijtje
• Extra zekerheid voor u en uw klanten.
• Meer kans op het binnenhalen van een opdracht.
• U weet zich gesteund door Forbo Eurocol bij een technisch probleem.
• 5 tot 10 jaar garantie, afhankelijk van de toegepaste producten.
• U heeft geen eigen risico en betaalt geen verzekeringspremie!

Hoe werkt het?
• De Technisch-commercieel adviseur van Forbo Eurocol geeft vooraf een schriftelijk advies af.
• Voor aanvang van het project vult u het projectaanmeldingsformulier in en zendt dit naar Forbo Eurocol. 
 Uw Technisch-commercieel adviseur kan u hierbij desgewenst ondersteunen.
• Forbo Eurocol legt vervolgens de projectgegevens schriftelijk vast.
• U ontvangt hierna de garantieovereenkomst in tweevoud. Een exemplaar voor u en een exemplaar voor Forbo Eurocol. 
• Eén exemplaar van deze overeenkomst stuurt u voor aanvang van het project ondertekend retour naar  
 Forbo Eurocol. Een ondertekende kopie is uw garantiebewijs op onze installatieproducten en advies.
• Wij sturen u en uw opdrachtgever rechtstreeks een garantiecertificaat na gereed melding van het project bij
 Forbo Eurocol. 

Garantievoorwaarden
• De uitkering bij schade per project is beperkt tot maximaal de vervangingssom, tot een maximum van € 150.000,- per  
 gebeurtenis.
• De garantieperiode bedraagt 5 of 10 jaar, afhankelijk van de toegepaste producten.
• In het eerste jaar na levering vindt geen afschrijving plaats. In de jaren daarna wordt de vervangingssom in delen  
 afgeschreven (zie hiervoor de algemene voorwaarden).

Let op!
• Eurocol Verzekerde Project Garantie treedt pas in werking nadat u hiertoe zelf het initiatief heeft genomen, door de garantie  
 aan te vragen.
• Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
• De garantie gaat in zodra u het door Forbo Eurocol getekende formulier heeft ondertekend en teruggestuurd.

Algemene kwaliteitswaarborg
Forbo Eurocol werkt volgens een kwaliteitssysteem conform de norm NEN-ISO 9001 en 14001. Het bedrijf is hiervoor 
gecertificeerd door Lloyd ś Register Nederland. Dit betekent dat onze leveringen voldoen aan de voor dit systeem opgestelde 
product- en processpecificaties. Alle geleverde Eurocol-producten en -diensten voldoen bovendien aan de beschrijvingen 
zoals vastgelegd in onze technische productdocumentatie.

Meer weten over Eurocol Verzekerde Project Garantie?
Uw Technisch-commercieel adviseur van Forbo Eurocol zet graag de mogelijkheden voor u uiteen. 

Voordelen voor u én uw klant

De zekerheid van Eurocol Verzekerde Project Garantie
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Partijen:
De besloten vennootschap Forbo Eurocol B.V., gevestigd in Wormerveer, hierna: “Forbo Eurocol”;

en

de besloten vennootschap/ naamloze vennootschap/vennootschap onder firma/ eenmanszaak [naam],
gevestigd te [plaatsnaam],
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna: “Afnemer”;

overwegen dat:
i.  Forbo Eurocol producten aan Afnemer heeft verkocht en geleverd;
ii.   Forbo Eurocol over deze producten een technisch advies aan Afnemer heeft verstrekt;
iii.    Afnemer garantie wenst te (ver)krijgen en Forbo Eurocol bereid is garantie op de door haar geleverde 
  producten en het door of namens haar uitgebrachte technische advies te verlenen;
iv.  De voorwaarden waaronder de garantie wordt verleend in deze overeenkomst worden vastgelegd;

komen overeen als volgt:
1.   Garantie op producten
1.1 Forbo Eurocol verleent garantie op de producten zoals genoemd in het door haar uitgebrachte technische advies  
  (appendix 2).
1.2 Forbo Eurocol garandeert dat de producten voldoen aan de eigenschappen, technische specificaties en overige  
  gegevens die op het productinformatieblad staan omschreven. Het productinformatieblad is afhankelijk van het soort  
  product te downloaden www.eurocol.com.

2.  Garantie op advies
2.1 Forbo Eurocol verleent garantie op het door haar uitgebrachte technische advies (appendix 2).
2.2 Forbo Eurocol garandeert dat integrale opvolging van het technische advies, in combinatie met integrale opvolging van  
  de voorgeschreven instructies en voorschriften op het productinformatieblad, ertoe leidt dat de producten gebruikt  
  kunnen worden voor de doeleinden die op het productinformatieblad van de onder artikel 1.2 genoemde websites  
  staan genoemd.

3.  Garantietermijn
3.1  De garantietermijn op producten en technische adviezen bedraagt vijf (5) jaar.
3.2  Ingangsdatum van de onder artikel 3.1 genoemde garantietermijn is de eerste dag waarop de Afnemer op de locatie  
  van zijn opdrachtgever begint met het feitelijk aanbrengen van de vloer waarvoor Afnemer de producten heeft  
  aangeschaft en waarover Forbo Eurocol een technisch advies heeft verstrekt.
3.3  Indien Forbo Eurocol het werk geheel of gedeeltelijk afkeurt voordat het project is afgemeld zoals bepaald in artikel 4.6,  
  dan wordt de garantie pas verleend vanaf het moment dat het werk alsnog door Forbo Eurocol wordt goedgekeurd.  
  Over de periode verstreken tussen de dag zoals bedoeld in artikel 3.2 en het moment waarop Forbo Eurocol alsnog  
  goedkeuring verleent, wordt geen garantie verleend. Deze periode komt in mindering op de garantietermijn van vijf (5) jaar.

4  Verplichtingen van Afnemer
4.1  Afnemer is verplicht alle instructies en voorschriften tijdig en integraal op te volgen die in het betreffende  
  productinformatieblad en in het technisch advies zijn omschreven. Bij strijdigheid tussen het productinformatieblad  
  en het technisch advies heeft het technisch advies voorrang. Zodra Afnemer tegenstrijdigheden constateert of  
  redelijkerwijs vermoedt, meldt hij dit direct en schriftelijk bij Forbo Eurocol. Bij twijfel of tegenstrijdigheden is het  
  Afnemer niet toegestaan om de producten te verwerken of anderszins te bewerken.
4.2  Indien Afnemer enig gebrek of een tekortkoming constateert, meldt hij dat schriftelijk en deugdelijk onderbouwd  
  uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na constatering bij Forbo Eurocol.
4.3  Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Forbo Eurocol zelf of door  
  derden enige herstel - of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten. Forbo Eurocol aanvaardt geen aansprakelijkheid  
  voor onbevoegd verrichte handelingen of werkzaamheden.

EUROCOL PROJECT GARANTIE OVEREENKOMST (5 jaar)

the strong connection
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4.4  Afnemer is verplicht aan te tonen dat Forbo Eurocol haar garantie(s) zoals bedoeld in artikel 1 en artikel 2 niet is  
  nagekomen en dat het geconstateerde gebrek of de tekortkoming niet (mede) is veroorzaakt door:
  a. de aard of de kwaliteit van de vloer of vloersoort (zoals bijvoorbeeld: tegels, natuursteen, hout, linoleum, parket en  
   vasttapijt en dergelijke);
  b. de kwaliteit van de ondergrond (zijnde de constructievloer, evenals de daarop aangebrachte dekvloer dan wel  
   afwerkvloer);
  c. enig gebrek in - of de ongeschiktheid van de ondergrond;
  d. ondeugdelijk vakmanschap van degene die de producten, de vloer of de ondergrond heeft aangebracht, verwerkt 
   of bewerkt;
  e. de overige condities waarbij of waaronder de producten van Forbo Eurocol zijn verwerkt (zoals temperatuur,  
   luchtvochtigheid, arbo gerelateerde kwesties, overdekt of buiten en dergelijke, bouwplaats omstandigheden
   of toezicht).
   Het staat Forbo Eurocol altijd vrij om tegen een garantieclaim van Afnemer tegenbewijs te leveren.

4.5  Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Forbo Eurocol alle medewerking te verlenen aan het verrichten van   
  steekproeven, controles, en (nader) onderzoek door Forbo Eurocol.
4.6  Afnemer is verplicht het project uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat alle werkzaamheden voor het aanbrengen van  
  de vloer op de locatie van zijn opdrachtgever zijn verricht schriftelijk of per e-mail bij Forbo Eurocol af te melden.
4.7  Afnemer verleent in de ruimste zin van het woord kosteloos alle medewerking aan de afhandeling van een garantieclaim.

5 Uitsluiting en verval van garantie
5.1  Forbo Eurocol verleent geen garantie of een reeds verleende garantie vervalt onmiddellijk en met terugwerkende 
  kracht, indien:
  a. Afnemer zijn verplichtingen uit artikel 4 niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt;
  b. Afnemer op enigerlei andere wijze (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet tegenover Eurocol;
  c. De geconstateerde gebreken of tekortkomingen (mede) zijn ontstaan door een oorzaak zoals bedoeld  in artikel 4.4;
  d. Afnemer Forbo Eurocol niet volledig, niet juist, niet tijdig of niet waarheidsgetrouw heeft geïnformeerd;
  e. Afnemer of een door hem ingeschakelde derde de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
   Forbo Eurocol heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met andere producten; of
  f. De op het project of garantieclaim betrekking hebbende informatie of bescheiden (zoals garantiecertificaat, data,  
   schadeoorzaak, gebreken en dergelijke) dan wel toegepaste producten of andere materialen niet meer te herleiden of  
   te achterhalen zijn.

6. Garantievergoeding
6.1  Bij inwilliging van een garantieclaim bepaalt Forbo Eurocol de wijze waarop herstel of compensatie plaatsvindt: in  
  natura of in de vorm van een kostenvergoeding.
6.2  Forbo Eurocol vergoedt in ieder geval de kosten van de materialen en arbeidsuren die nodig zijn om de geconstateerde  
  en door Forbo Eurocol aanvaarde gebreken ongedaan te maken alsook de delen van het werk, die rechtstreeks en  
  uitsluitend door de producten of het technisch advies zijn beschadigd, te repareren of te vervangen.
6.3  Forbo Eurocol past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:
  1e jaar van de garantietermijn:  100% vergoeding van het totaalbedrag;
  2e jaar van de garantietermijn:    85% vergoeding van het totaalbedrag;
  3e jaar van de garantietermijn:    60% vergoeding van het totaalbedrag;
  4e jaar van de garantietermijn:    30% vergoeding van het totaalbedrag;
  5e jaar van de garantietermijn:    20% vergoeding van het totaalbedrag.
6.4  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.
6.5  Forbo Eurocol is alleen gehouden tot garantievergoeding zoals bedoeld in dit artikel indien haar verzekeraar dekking  
  verleent voor de garantieclaim van Afnemer en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar voor die claim aan
  Forbo Eurocol heeft uitgekeerd.
6.6  Indien de verzekeraar van Forbo Eurocol niet overgaat tot uitkering, maar Forbo Eurocol op juridische gronden   
  wel aansprakelijk is voor de schade, en indien een commerciële oplossing tussen beide partijen faalt, bedraagt het  
  maximumbedrag aan garantievergoeding € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
6.7  Met inachtneming van artikel 6.6 is de vergoeding altijd gemaximeerd tot een bedrag van € 150.000,- (zegge:   
  honderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis.
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7. Overig
7.1 Op deze garantieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 De inhoud van deze garantieovereenkomst kan alleen worden gewijzigd indien daarvoor een nadere, schriftelijke en  
  door beide partijen ondertekende overeenkomst is gesloten.
7.3 Zonder schriftelijke instemming van Forbo Eurocol is het Afnemer niet toegestaan zijn aanspraken uit deze  
  garantieovereenkomst over te dragen aan een derde. Indien Forbo Eurocol daarvoor een gerechtvaardigd belang  
  heeft, is zij zonder voorafgaande instemming van Afnemer gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit deze  
  garantieovereenkomst over te dragen aan een derde.
7.4 Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Forbo Eurocol haar  
  vestigingsplaats heeft.

Van deze garantieovereenkomst zijn twee exemplaren opgesteld en ondertekend op [datum]

namens Forbo Eurocol: namens Afnemer
    (tevens voor ontvangst Forbo Eurocol):

de heer  de heer / mevrouw 

Appendices:
1: Garantieaanvraag
2: Adviesrapportage(s)

Paraaf Forbo Eurocol: Paraaf Afnemer: 

the strong connection
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Partijen:
De besloten vennootschap Forbo Eurocol B.V., gevestigd in Wormerveer, hierna: “Forbo Eurocol”;

en

de besloten vennootschap/ naamloze vennootschap/vennootschap onder firma/ eenmanszaak [naam],
gevestigd te [plaatsnaam],
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna: “Afnemer”;

overwegen dat:
i.  Forbo Eurocol producten aan Afnemer heeft verkocht en geleverd;
ii.   Forbo Eurocol over deze producten een technisch advies aan Afnemer heeft verstrekt;
iii.    Afnemer garantie wenst te (ver)krijgen en Forbo Eurocol bereid is garantie op de door haar geleverde 
  producten en het door of namens haar uitgebrachte technische advies te verlenen;
iv.  De voorwaarden waaronder de garantie wordt verleend in deze overeenkomst worden vastgelegd;

komen overeen als volgt:
1.   Garantie op producten
1.1 Forbo Eurocol verleent garantie op de producten zoals genoemd in het door haar uitgebrachte technische advies  
  (appendix 2).
1.2 Forbo Eurocol garandeert dat de producten voldoen aan de eigenschappen, technische specificaties en overige  
  gegevens die op het productinformatieblad staan omschreven. Het productinformatieblad is afhankelijk van het soort  
  product te downloaden www.eurocol.com.

2.  Garantie op advies
2.1 Forbo Eurocol verleent garantie op het door haar uitgebrachte technische advies (appendix 2).
2.2 Forbo Eurocol garandeert dat integrale opvolging van het technische advies, in combinatie met integrale opvolging van  
  de voorgeschreven instructies en voorschriften op het productinformatieblad, ertoe leidt dat de producten gebruikt  
  kunnen worden voor de doeleinden die op het productinformatieblad van de onder artikel 1.2 genoemde websites  
  staan genoemd.

3.  Garantietermijn
3.1  De garantietermijn op producten en technische adviezen bedraagt tien (10) jaar.
3.2  Ingangsdatum van de onder artikel 3.1 genoemde garantietermijn is de eerste dag waarop de Afnemer op de locatie  
  van zijn opdrachtgever begint met het feitelijk aanbrengen van de vloer waarvoor Afnemer de producten heeft  
  aangeschaft en waarover Forbo Eurocol een technisch advies heeft verstrekt.
3.3  Indien Forbo Eurocol het werk geheel of gedeeltelijk afkeurt voordat het project is afgemeld zoals bepaald in artikel 4.6, dan 
  wordt de garantie pas verleend vanaf het moment dat het werk alsnog door Forbo Eurocol wordt goedgekeurd. Over  
  de periode verstreken tussen de dag zoals bedoeld in artikel 3.2 en het moment waarop Forbo Eurocol alsnog goed- 
  keuring verleent, wordt geen garantie verleend. Deze periode komt in mindering op de garantietermijn van tien (10) jaar.

4  Verplichtingen van Afnemer
4.1  Afnemer is verplicht alle instructies en voorschriften tijdig en integraal op te volgen die in het betreffende  
  productinformatieblad en in het technisch advies zijn omschreven. Bij strijdigheid tussen het productinformatieblad  
  en het technisch advies heeft het technisch advies voorrang. Zodra Afnemer tegenstrijdigheden constateert of  
  redelijkerwijs vermoedt, meldt hij dit direct en schriftelijk bij Forbo Eurocol. Bij twijfel of tegenstrijdigheden is het  
  Afnemer niet toegestaan om de producten te verwerken of anderszins te bewerken.
4.2  Indien Afnemer enig gebrek of een tekortkoming constateert, meldt hij dat schriftelijk en deugdelijk onderbouwd  
  uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na constatering bij Forbo Eurocol.
4.3  Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Forbo Eurocol zelf of door  
  derden enige herstel - of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten. Forbo Eurocol aanvaardt geen aansprakelijkheid  
  voor onbevoegd verrichte handelingen of werkzaamheden.

EUROCOL PROJECT GARANTIE OVEREENKOMST (10 jaar)
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4.4  Afnemer is verplicht aan te tonen dat Forbo Eurocol haar garantie(s) zoals bedoeld in artikel 1 en artikel 2 niet is  
  nagekomen en dat het geconstateerde gebrek of de tekortkoming niet (mede) is veroorzaakt door:
  a. de aard of de kwaliteit van de vloer of vloersoort (zoals bijvoorbeeld: tegels, natuursteen, hout, linoleum, parket en  
   vasttapijt en dergelijke);
  b. de kwaliteit van de ondergrond (zijnde de constructievloer, evenals de daarop aangebrachte dekvloer dan wel  
   afwerkvloer);
  c. enig gebrek in - of de ongeschiktheid van de ondergrond;
  d. ondeugdelijk vakmanschap van degene die de producten, de vloer of de ondergrond heeft aangebracht, verwerkt 
   of bewerkt;
  e. de overige condities waarbij of waaronder de producten van Forbo Eurocol zijn verwerkt (zoals temperatuur,  
   luchtvochtigheid, arbo gerelateerde kwesties, overdekt of buiten en dergelijke, bouwplaats omstandigheden
   of toezicht).
   Het staat Forbo Eurocol altijd vrij om tegen een garantieclaim van Afnemer tegenbewijs te leveren.

4.5  Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Forbo Eurocol alle medewerking te verlenen aan het verrichten van   
  steekproeven, controles, en (nader) onderzoek door Forbo Eurocol.
4.6  Afnemer is verplicht het project uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat alle werkzaamheden voor het aanbrengen van  
  de vloer op de locatie van zijn opdrachtgever zijn verricht schriftelijk of per e-mail bij Forbo Eurocol af te melden.
4.7  Afnemer verleent in de ruimste zin van het woord kosteloos alle medewerking aan de afhandeling van een garantieclaim.

5 Uitsluiting en verval van garantie
5.1  Forbo Eurocol verleent geen garantie of een reeds verleende garantie vervalt onmiddellijk en met terugwerkende  
  kracht, indien:
  a. Afnemer zijn verplichtingen uit artikel 4 niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt;
  b. Afnemer op enigerlei andere wijze (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet tegenover Eurocol;
  c. de geconstateerde gebreken of tekortkomingen (mede) zijn ontstaan door een oorzaak zoals bedoeld in artikel 4.4;
  d. Afnemer Forbo Eurocol niet volledig, niet juist, niet tijdig of niet waarheidsgetrouw heeft geïnformeerd;
  e. Afnemer of een door hem ingeschakelde derde de producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
   Forbo Eurocol heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met andere producten; of
  f. de op het project of garantieclaim betrekking hebbende informatie of bescheiden (zoals garantiecertificaat, data, 
   schadeoorzaak, gebreken en dergelijke) dan wel toegepaste producten of andere materialen niet meer te herleiden of 
   te achterhalen zijn.

6. Garantievergoeding
6.1  Bij inwilliging van een garantieclaim bepaalt Forbo Eurocol de wijze waarop herstel of compensatie plaatsvindt: in  
  natura of in de vorm van een kostenvergoeding.
6.2  Forbo Eurocol vergoedt in ieder geval de kosten van de materialen en arbeidsuren die nodig zijn om de geconstateerde  
  en door Forbo Eurocol aanvaarde gebreken ongedaan te maken alsook de delen van het werk, die rechtstreeks en  
  uitsluitend door de producten of het technisch advies zijn beschadigd, te repareren of te vervangen.
6.3  Forbo Eurocol 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.
6.4  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.
6.5  Forbo Eurocol is alleen gehouden tot garantievergoeding zoals bedoeld in dit artikel indien haar verzekeraar dekking  
  verleent voor de garantieclaim van Afnemer en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar voor die claim aan Forbo  
  Eurocol heeft uitgekeerd.
6.6  Indien de verzekeraar van Forbo Eurocol niet overgaat tot uitkering, maar Forbo Eurocol op juridische gronden   
  wel aansprakelijk is voor de schade, en indien een commerciële oplossing tussen beide partijen faalt, bedraagt het  
  maximumbedrag aan garantievergoeding € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
6.7  Met inachtneming van artikel 6.6 is de vergoeding altijd gemaximeerd tot een bedrag van € 150.000,- (zegge:  
  honderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis.

the strong connection
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7. Overig
7.1 Op deze garantieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 De inhoud van deze garantieovereenkomst kan alleen worden gewijzigd indien daarvoor een nadere, schriftelijke en  
  door beide partijen ondertekende overeenkomst is gesloten.
7.3 Zonder schriftelijke instemming van Forbo Eurocol is het Afnemer niet toegestaan zijn aanspraken uit deze  
  garantieovereenkomst over te dragen aan een derde. Indien Forbo Eurocol daarvoor een gerechtvaardigd belang  
  heeft, is zij zonder voorafgaande instemming van Afnemer gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit deze  
  garantieovereenkomst over te dragen aan een derde.
7.4 Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Forbo Eurocol haar  
  vestigingsplaats heeft.

Van deze garantieovereenkomst zijn twee exemplaren opgesteld en ondertekend op [datum]

namens Forbo Eurocol: namens Afnemer
    (tevens voor ontvangst Forbo Eurocol):

de heer  de heer / mevrouw 

Appendices:
1: Garantieaanvraag
2: Adviesrapportage(s)

Paraaf Forbo Eurocol: Paraaf Afnemer: 
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Eurocol 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 Forbo Eurocol u als eindafnemer een rechtstreekse garantie op de 
producten en het vloeradvies die Forbo Eurocol aan uw Applicateur heeft verstrekt voor het aanbrengen van uw vloer. In dit 
garantiereglement vindt u de voorwaarden waaronder Forbo Eurocol bereid is deze Excedent Garantie aan u te verlenen.

1.  Uitgangspunten Eurocol Excedent Garantiei.
1.1  Eurocol Excedent Garantie is gebaseerd op de informatie en gegevens die u als eindafnemer aan Eurocol verstrekt.  
  Hieronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: de informatie en gegevens die u op grond van  
  artikel 3.1 aan Forbo Eurocol dient te verstrekken. U staat volledig en onvoorwaardelijk in voor de juistheid, volledigheid  
  en betrouwbaarheid daarvan.
1.2  Forbo Eurocol is voor u het enige aanspreekpunt voor Eurocol 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.
1.3  Eventueel door of namens derden gedane uitspraken of toezeggingen over Eurocol Excedent Garantie zijn nimmer  
  bindend voor Forbo Eurocol. Uitsluitend Forbo Eurocol beslist of uw garantieclaim al dan niet wordt gehonoreerd.
1.4  Uitsluitend garantieclaims die overeenkomstig de voorschriften uit dit garantiereglement bij Forbo Eurocol worden  
  ingediend, komen in aanmerking voor de Eurocol Excedent Garantie.
1.5  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 Forbo Eurocol.

2.  Dekkingsomvang Eurocol Excedent Garantie
2.1  Forbo Eurocol verleent uitsluitend garantie voor het vloeradvies en de producten die Forbo Eurocol 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.
2.2  Eurocol 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 Forbo Eurocol heeft verstrekt.
2.3  Gedurende een periode van vijf (5) jaar garandeert Forbo Eurocol dat gebreken in - of aan uw vloer niet veroorzaakt  
  (kunnen) zijn door:
  -  de producten die Forbo Eurocol aan uw Applicateur heeft geleverd voor uw vloer en/of door;
  -  het strikt, tijdig en volledig opvolgen van het vloeradvies dat Forbo Eurocol aan uw Applicateur heeft verstrekt, mits  
   er geen sprake is geweest van een eigen installatiefout zoals bedoeld in artikel 2.2.
2.4  De garantietermijn van vijf (5) jaar vangt aan op de eerste dag na de dag waarop uw Applicateur de vloer bij u hebt  
  geïnstalleerd waarvoor Forbo Eurocol de producten heeft geleverd en het vloeradvies heeft gegeven.
2.5  U bent verplicht om op eerste verzoek van Forbo Eurocol 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.
2.6  Het staat Forbo Eurocol altijd vrij om tegen een door u ingediende garantieclaim tegenbewijs te leveren.

3.  Voorwaarden Eurocol Excedent Garantie
3.1  Eurocol Excedent Garantie is uitsluitend tegen Forbo Eurocol in te roepen, indien:
  1)  de gebreken of tekortkomingen in eerste instantie door u schriftelijk zijn gemeld bij uw Applicateur en u hebt  
   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 Forbo Eurocol.

EUROCOL EXCEDENTGARANTIE (5 jaar)

the strong connection
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3.2  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 Forbo Eurocol.
3.3  Het is u niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forbo Eurocol, zelf of door derden  
  enige herstel- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten. Forbo Eurocol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  
  voor onbevoegd verrichte handelingen of werkzaamheden.

4.  Vergoedingen Eurocol Excedent Garantie
4.1  Bij inwilliging van een garantieclaim bepaalt Forbo Eurocol de wijze waarop herstel of compensatie plaatsvindt: in  
  natura of in de vorm van een kostenvergoeding.
4.2  Forbo Eurocol vergoedt in ieder geval de kosten van de materialen en arbeidsuren die nodig zijn om de geconstateerde  
  en door Forbo Eurocol aanvaarde gebreken ongedaan te maken alsook de delen van de vloer die rechtstreeks en  
  uitsluitend door de producten of het advies van Forbo Eurocol zijn beschadigd, te repareren of te vervangen.
4.3  Forbo Eurocol past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:
  1e jaar van de garantietermijn:  100% vergoeding van het totaalbedrag;
  2e jaar van de garantietermijn:    85% vergoeding van het totaalbedrag;
  3e jaar van de garantietermijn:    60% vergoeding van het totaalbedrag;
  4e jaar van de garantietermijn:    30% vergoeding van het totaalbedrag;
  5e jaar van de garantietermijn:    20% vergoeding van het totaalbedrag.
4.4  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.
4.5  Forbo Eurocol 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 Forbo Eurocol heeft  
  uitgekeerd.
4.6  Indien de verzekeraar van Forbo Eurocol niet overgaat tot uitkering, maar Forbo Eurocol op juridische gronden wel 
  aansprakelijk is voor de schade, en indien een commerciële oplossing tussen beide partijen faalt, bedraagt het  
  maximumbedrag aan garantievergoeding € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

5.  Eurocol Excedent Garantie uitsluitingen
5.1  Ingeval Forbo Eurocol 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.
5.2  In de situatie als bedoeld in artikel 5.1 bent u gehouden alle schade te vergoeden die Forbo Eurocol daardoor mocht lijden.

6  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1  Op deze Eurocol Excedent garantie en dit garantiereglement is Nederlands recht van toepassing.
6.2  Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Forbo Eurocol haar  
  vestigingsplaats heeft.
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Eurocol 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 Forbo Eurocol u als eindafnemer een rechtstreekse garantie op de 
producten en het vloeradvies die Forbo Eurocol aan uw Applicateur heeft verstrekt voor het aanbrengen van uw vloer. In dit 
garantiereglement vindt u de voorwaarden waaronder Forbo Eurocol bereid is deze Excedent Garantie aan u te verlenen.

1.  Uitgangspunten Eurocol Excedent Garantiei.
1.1  Eurocol Excedent Garantie is gebaseerd op de informatie en gegevens die u als eindafnemer aan Eurocol verstrekt. 
  Hieronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan: de informatie en gegevens die u op grond van  
  artikel 3.1 aan Forbo Eurocol dient te verstrekken. U staat volledig en onvoorwaardelijk in voor de juistheid, volledigheid  
  en betrouwbaarheid daarvan.
1.2  Forbo Eurocol is voor u het enige aanspreekpunt voor Eurocol 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.
1.3  Eventueel door of namens derden gedane uitspraken of toezeggingen over Eurocol Excedent Garantie   zijn nimmer  
  bindend voor Forbo Eurocol. Uitsluitend Forbo Eurocol beslist of uw garantieclaim al dan niet wordt gehonoreerd.
1.4  Uitsluitend garantieclaims die overeenkomstig de voorschriften uit dit garantiereglement bij Forbo Eurocol worden  
  ingediend, komen in aanmerking voor de Eurocol Excedent Garantie.
1.5  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 Forbo Eurocol.

2.  Dekkingsomvang Eurocol Excedent Garantie
2.1  Forbo Eurocol verleent uitsluitend garantie voor het vloeradvies en de producten die Forbo Eurocol 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.
2.2  Eurocol 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 Forbo Eurocol heeft verstrekt.
2.3  Gedurende een periode van vijf (5) jaar garandeert Forbo Eurocol dat gebreken in - of aan uw vloer niet veroorzaakt  
  (kunnen) zijn door:
  -  de producten die Forbo Eurocol aan uw Applicateur heeft geleverd voor uw vloer en/of door;
  -  het strikt, tijdig en volledig opvolgen van het vloeradvies dat Forbo Eurocol aan uw Applicateur heeft verstrekt, mits  
   er geen sprake is geweest van een eigen installatiefout zoals bedoeld in artikel 2.2.
2.4  De garantietermijn van tien(10) jaar vangt aan op de eerste dag na de dag waarop uw Applicateur de vloer bij u hebt  
  geïnstalleerd waarvoor Forbo Eurocol de producten heeft geleverd en het vloeradvies heeft gegeven.
2.5  U bent verplicht om op eerste verzoek van Forbo Eurocol 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.
2.6  Het staat Forbo Eurocol altijd vrij om tegen een door u ingediende garantieclaim tegenbewijs te leveren.

3.  Voorwaarden Eurocol Excedent Garantie
3.1  Eurocol Excedent Garantie is uitsluitend tegen Forbo Eurocol in te roepen, indien:
  1) de gebreken of tekortkomingen in eerste instantie door u schriftelijk zijn gemeld bij uw Applicateur en u hebt 
   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 Forbo Eurocol.

EUROCOL EXCEDENTGARANTIE (10 jaar)

the strong connection
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3.2  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 Forbo Eurocol.
3.3  Het is u niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forbo Eurocol, zelf of door derden  
  enige herstel- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten. Forbo Eurocol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  
  voor onbevoegd verrichte handelingen of werkzaamheden.

4.  Vergoedingen Eurocol Excedent Garantie
4.1  Bij inwilliging van een garantieclaim bepaalt Forbo Eurocol de wijze waarop herstel of compensatie plaatsvindt: in  
  natura of in de vorm van een kostenvergoeding.
4.2  Forbo Eurocol vergoedt in ieder geval de kosten van de materialen en arbeidsuren die nodig zijn om de geconstateerde  
  en door Forbo Eurocol aanvaarde gebreken ongedaan te maken alsook de delen van de vloer die rechtstreeks en  
  uitsluitend door de producten of het advies van Forbo Eurocol zijn beschadigd, te repareren of te vervangen.
4.3  Forbo Eurocol 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.
4.4  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.
4.5  Forbo Eurocol 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 Forbo Eurocol heeft  
  uitgekeerd.
4.6  Indien de verzekeraar van Forbo Eurocol niet overgaat tot uitkering, maar Forbo Eurocol op juridische gronden wel 
  aansprakelijk is voor de schade, en indien een commerciële oplossing tussen beide partijen faalt, bedraagt het  
  maximumbedrag aan garantievergoeding € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

5.  Eurocol Excedent Garantie uitsluitingen
5.1  Ingeval Forbo Eurocol 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.
5.2  In de situatie als bedoeld in artikel 5.1 bent u gehouden alle schade te vergoeden die Forbo Eurocol daardoor mocht lijden.

6  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1  Op deze Eurocol Excedent garantie en dit garantiereglement is Nederlands recht van toepassing.
6.2  Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Forbo Eurocol haar  
  vestigingsplaats heeft.



Aantal m2 Fabrikant vloerbedekking Type vloerbedekking  

Datum aanvraag :

Bedrijfsnaam  :

Contactpersoon :

Adres   :

Gegevens afnemer

Postcode  :

E-mail   :

Postcode  :

Let op! In onderstaand overzicht vult u uitsluitend de hoeveelheden en kwaliteiten van de vloerbedekking 
in. Alle verdere bijzonderheden vindt u in het projectadvies van Forbo Eurocol.

Plaats :

Plaats :

Datum en referentie
projectadvies  :

Project   :

Startdatum installatie :

Contactpersoon :

Vervangingssom :

Adres   :

Garantieperiode O     5 jaar  O   10 jaar (EC-1 producten)

        €

Eurocol Verzekerde Project Garantie

Projectaanmeldingsformulier

the strong connection

Eurocol is part of the Forbo Group



Aantal m2 Fabrikant vloerbedekking Type vloerbedekking 

Garantienummer :

Bedrijfsnaam  :

Adres   :

Datum   :

Postcode  :

Postcode  :

Projectgegevens

Plaats :

Plaats :

Projectnummer  :

Vervangingssom :

Project   :

Garantieperiode 

Adres   :

Ingangsdatum  :

Forbo Eurocol B.V. 

R. Eijgelsheim
Sales Director Nederland

O     5 jaar  O   10 jaar (EC-1 producten)

        €

Eurocol GarantiEVErklarinG

specimen

the strong connection the strong connection

Eurocol is part of the Forbo Group



Eurocol is part of the Forbo Group

Forbo Eurocol BV, Postbus 130, 1520 AC  Wormerveer
T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64
E info.eurocol@forbo.com, I www.eurocol.com
Technische adviezen +31 (0)75 627 16 30
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