
VOORWAARDEN
STORMSCHADE GARANTIE

VRAGEN?  010 - 421 46 37  •  CUBORD@CUBORD.COM 

GARANTIE: 
De garantie dekt de door Cubord Signmakers 

(hierna te noemen Cubord) geleverde én 

gemonteerde reclame-uitingen tegen materiële 

schade als gevolg van storm. Ontstaat er schade 

aan de reclame-uiting als gevolg van storm, dan 

herstellen wij de reclame-uiting en garanderen 

we een deugdelijke staat van het object. Onder 

storm verstaan wij een maximale windkracht van 

10 Beaufort en windstoten tot maximaal 120 

km/u. Voor het ontstaan van een recht op scha-

deherstel moet de windsnelheid zijn gemeten 

door een weerstation van het KNMI in de buurt 

van de reclame-uiting. 

GARANTIE TERMIJN:
De garantietermijn bedraagt 12 maanden, gere-

kend vanaf het moment van opleveren van de 

werkzaamheden. Jaarlijks wordt, ongeveer 1 

maand voor het aflopen van de garantieperiode, 

een verlenging aangeboden. De garantieperiode 

kan tot maximaal 36 maanden verlengd worden, 

tenzij er iets afwijkends schriftelijk is overeenge-

komen.

Bij niet tijdige betaling van de factuur (conform 

de overeengekomen betaaltermijn) vervallen alle 

garanties, ongeacht de schadeoorzaak. 

HERSTEL TERMIJN:
Wij streven er naar om de schade aan de recla-

me-uiting binnen 10 werkdagen na de schade-

melding te herstellen. We kunnen dit helaas niet 
garanderen.   

SCHADE AAN DERDEN:
Schade aan derden veroorzaakt door de recla-

me-uiting of constructie valt nadrukkelijk niet 
onder de garantie. Deze schades vallen veelal 

onder uw WA verzekering of CAR verzekering. 

Informeer hiervoor bij uw assurantieadviseur.

MELDEN SCHADE:
Indien er sprake is van schade dient dit uiterlijk 

binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de 

schade door de eigenaar van de reclame-uiting, 

of door iemand die namens deze handelt, aan 

Cubord te worden gemeld. Een schademelding 

dient voorzien te zijn van een aantal duidelijke 

foto’s zodat wij de schade kunnen beoordelen. 

Bij niet tijdige melding komt elk recht op scha-

deherstel te vervallen, ongeacht de schadeoor-

zaak. 

BUITEN GARANTIE:
De kosten van, voor garantiewerkzaamheden in 

te zetten, wegafzettingen of omleidingen, even-

als de kosten voor (het aanvragen van) benodig-

de vergunningen of extern in te huren materieel 

zoals hoogwerkers, verreikers, steigers, kranen, 

etc. vallen niet onder de garantie en zijn voor 

rekening van de opdrachtgever.

AANGELEVERDE MATERIALEN:
Door de opdrachtgever aangeleverde materia-

len / producten, zoals reclameborden en span-

doeken, welke door Cubord zijn gemonteerd 

vallen niet onder de garantie. 

VERVALLEN GARANTIE:
Indien derden werkzaamheden verrichten aan 

de door Cubord geleverde én gemonteerde pro-

ducten, vervallen alle garanties, ongeacht de 

schadeoorzaak. Hieronder valt ook het eigen-

handig verplaatsen van het object, het veroorza-

ken van schade aan de constructie / reclame-ui-

ting, vandalisme en het weggraven van grond 

rondom de constructie.

EIGEN RISICO:
Voor deze garantie geldt geen eigen risico.
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