
VOORWAARDEN 
STORMSCHADE GARANTIE

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

De garantie dekt de materiële schade aan reclame-uitingen door geheel Nederland welke zijn geleverd en geplaatst

door Cubord Reklameborden B.V. De dekking is geldig gedurende een periode van één jaar. 

        Jaarlijks wordt u een verlenging aangeboden, met een maximum van drie jaar.

GEDEKTE GEBEURTENISSEN:
De garantie dekt de reclame-uitingen tegen de materiele schade aan het reclamebord en/of constructie door een hierna

te noemen gebeurtenis:

 

 

•  Storm: de garantie dekt de door Cubord geleverde producten tegen materiele schade als gevolg van storm tot een maximale 

windkracht van 10 Beaufort. De stormschadecondities verstaan onder storm een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde 

tot een maximum windsnelheid van 24 meter per seconde. Voor het ontstaan van een recht op schadeherstel voor de garantie-houder

moet in Nederland een dergelijke windsnelheid zijn waargenomen door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut of door 

een van zijn filialen gevestigd het dichtst bij het onder garantie staande object maar niet meer dan 10 km daarvan verwijderd.

MELDEN SCHADE
Indien er sprake is van schade dient dit uiterlijk één week na het ontstaan van de schade door de eigenaar van het reclamebord, of 

door iemand die namens deze handelt, aan Cubord Reklameborden B.V. te worden gemeld. Bij niet tijdige melding kan elk recht op 

schadeherstel vervallen, ongeacht de schadeoorzaak.

SCHADE AAN DERDEN
Schade aan derden is in deze garantie nadrukkelijk niet meegerekend. Deze schades vallen veelal onder uw WA verzekeringen/of 
CAR verzekering. Informeer hiervoor bij uw assurantieadviseur.

 

UITSLUITINGEN
Indien derden werkzaamheden verrichten (hieronder valt ook vandalisme) aan door Cubord Reklameborden BV geleverde 

producten, evenals rondom de reclameconstructie verwijderen van grond, vervallen alle garanties, ongeacht de  

schadeoorzaak.  Bij niet tijdige betaling (binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen)  

van de premie vervallen alle garanties, ongeacht de schadeoorzaak.  

EIGEN RISICO
Voor deze garantie geldt geen eigen risico.
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