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5 jaar Gelimiteerde Garantie 1 
 

A. De geautoriseerde contractant van SoftWash Systems zal het onder de 5 jaar 
Gelimiteerde Garantie vallende object registreren bij SoftWash systems of bij een 
door SoftWash systems bevoegde distributie partner. 

B. De geautoriseerde contractant van SoftWash Systems zal een service verlenen die 
nodig is om het dak “Spot vrije” (vlekvrij) van donkere schimmels en meeldauw te 
houden gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de oorspronkelijke datum 
van reiniging.  

C. Voor de tweede periode van twaalf maanden, tot het einde van de vijfde periode van 
twaalf maanden, zal de geautoriseerde contractant van SoftWash Systems alle 
gebieden met terugkerende donkere schimmels of meeldauw geheel of gedeeltelijk 
behandelen, waarbij de geautoriseerde contractant van SoftWash Systems de eerste 
50% van de kosten draagt, op basis van de oorspronkelijke opgegeven prijs vóór 
kortingen en de klant die de resterende 50% betaalt.  

D. Gebieden met aantasting die minder dan 25% van de totale oppervlakte van het dak 
bedekken, worden pro rata berekend op basis van het huidige uurtarief voor deze 
service.  

E. De geautoriseerde contractant van SoftWash Systems behoudt zich het recht voor 
om kleine gebieden op verzoek van de klant te behandelen op een tijdstip welke 
bepaald wordt door de geautoriseerde contractant van SoftWash Systems.  

F. De geautoriseerde contractant van SoftWash Systems behoudt zich ook het recht 
voor om alle coulance behandelingen te staken.  

G. Deze garantie dekt shingle, betontegels, kleipannen, leisteen, composiet daken die 
niet water dragend zijn en minimaal 4 op 12 dakhelling.  

H. Deze spotvrije garantie is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar van het pand.  
I. Het dak behandeling proces van SoftWash Systems is veilig voor daken.  
J. Als het personeel van de geautoriseerde partner van SoftWash Systems of het proces 

of de chemicaliën gebruikt in ons proces schade aan het dak van een klant 
veroorzaken, zal de geautoriseerde contractant van SoftWash Systems het dak naar 
eigen goeddunken (laten) repareren of vervangen.  

K. Bovendien, als het proces en of de chemicaliën van SoftWash System de 
fabrieksgarantie op het dak van een klant ongeldig maken, zal de geautoriseerde 
partner van SoftWash Systems het dak (laten) repareren of vervangen in 
overeenstemming met de algemene voorwaarden van de dakbedekkingsfabrikant 
garantie.  

L. Ten slotte, als de herhaling van donkere schimmels en meeldauw tijdens de vijf jaar 
durende vlekvrije garantieperiode van SoftWash System bewezen schade aan het dak 
van de klant veroorzaakt, zal de geautoriseerde partner van SoftWash Systems het 
dak naar eigen goeddunken (laten) repareren of vervangen.  
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Garantievalidatie 2 
 

A. Deze garantie is van kracht en actief vanaf de datum van voltooiing van de opdracht 
en wordt beëindigd op de vijfde de laatste dag van het vijfde daaropvolgende jaar in 
het totaal "60" maanden.  

B. Het niet of gedeeltelijk niet voldoen van uw factuur en kosten maakt deze garantie 
ongeldig.  

C. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een claim in te dienen voor het 
beoordelen en uitvoeren van een garantiebehandeling.  

D. Claims moeten worden gemaakt bij de eerste tekenen van de terugkeer van 
schimmelaanzet.  

E. Eerste terugkeer wordt gedefinieerd als de herhaling van schimmel "ter grootte van 
een twee euro muntstuk" vlekken en strepen op dakbedekkingsmaterialen.  

F. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer de klant een claim inroept, de klant van plan is 
zijn dak te onderhouden en schoon te houden.  

G. Zodra de geautoriseerde contractant van SoftWash Systems de garantie aan de klant 
schriftelijk valideert, moet de behandeling binnen dertig "30" dagen worden 
uitgevoerd.  

H. Het niet (kunnen/laten) uitvoeren van een garantiecontract binnen dertig "30" dagen 
zal resulteren in extra kosten die verschuldigd zijn op basis van de dan geldende her 
behandelingstarieven.  

 
Beperkingen van de dekking 3 

 
A. Deze garantie dekt geen nieuwe of vervangende dakbedekkingsmaterialen die niet 

oorspronkelijk zijn behandeld door de geautoriseerde partner van SoftWash Systems, 
alsmede gebieden onder op het dak gemonteerde apparatuur, natuurrampen (zoals 
(sahara) zand stormen, hagel, etc…..), mosterdalgen (cocci groene algen), platte 
dakdelen en mansarden (zolderkamerafdekkingen).  

B. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het dak vrij te houden van puin en 
boomtakken en/of andere begroeiing, die op ten minste vier meter van het 
dakoppervlak zijn verwijderd.  

C. Garantie behandelingen dekken niet het verwijderen van dak afval, alleen de verdere 
behandeling van algen en meeldauwkleuring. 

 


