ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

de aflevering wijzigen heeft Verkoper het recht de daaruit
voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan
onder:

6.

Betaling

6.1

Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de
valuta vermeld op de factuur, binnen dertig dagen na
factuurdatum aan Verkoper betalen. Alle betalingen zullen ter
keuze van Verkoper te hare kantore of op een door haar aan te
wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval ten
kantore van Verkoper wordt betaald, zal dit geschieden in
contanten of door middel van gegarandeerde giro- of
bankcheques.

6.2

Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder
korting, inhouding of verrekening worden voldaan, Klant heeft
verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens
Verkoper op te schorten.

6.3

Indien op enig moment bij Verkoper gerede twijfel bestaat
omtrent de kredietwaardigheid van Klant, heeft Verkoper het
recht alvorens (verder) te presteren, van Klant te eisen dat
vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een
deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die
Verkoper al dan niet opeisbaar op grond van de Overeenkomst
van Klant heeft of zal hebben te vorderen zulks ter beoordeling
van Verkoper.

6.4

Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in
verzuim. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de
laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag
een vertragings-rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment
in Nederland geldende wettelijke rente vermeerdert met 5%.

6.5

Indien Klant jegens Verkoper in verzuim is, is hij verplicht
Verkoper de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig
te vergoeden. De door Klant te vergoeden buitengerechtelijke
kosten bedragen ten minste 2% van het onbetaald gebleven
bedrag, met een minimum van Euro 500,- , te vermeerderen met
de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.6

Indien Verkoper nadat Klant in verzuim is,
betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan
Klant richt, doet dit niet af aan het aan het bepaalde in 6.4 en
6.5.

7.

Eigendomsvoorbehoud

7.1

De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de
feitelijk aflevering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen
hij krachtens enige Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is
of zal worden, volledig heeft voldaan.

Verkoper:
RootBarrier B.V., geregistreerd in het Handelsregister onder
nummer 39086383, alsmede alle met haar gelieerde
vennootschappen en ondernemingen.
Klant:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verkoper een
Overeenkomst aangaat dan wel onderhandelt over de
totstandkoming van een Overeenkomst.
Order:
Iedere opdracht van Klant aan Verkoper.
Overeenkomst:
Iedere Overeenkomst die tussen Verkoper en Klant tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de
Overeenkomst.
Producten:
Alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
2.

Toepasselijkheid

2.1

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en
zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
handelingen en rechtshandelingen van Verkoper en Klant.

2.2

Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze
Voorwaarden zich daartegen verzet is het bepaalde in deze
Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij
de Verkoper niet optreedt in haar hoedanigheid als Verkoper.

2.3

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Verkoper
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en
opgaven en aanduidingen van Producten

3.1

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Verkoper niet en geldt
slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover
Verkoper een order schriftelijk aanvaardt of door Verkoper
uitvoering aan een order wordt gegeven.

3.3

Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewichten
en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg
gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter
zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte
monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van
de betreffende Producten.

7.2

Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan,
is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te
geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Klant is slechts
gerechtigd de Producten waarvan Verkoper eigenaar is aan
derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader
van Klant haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

3.4

Wanneer de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de
opgaven van Verkoper of van de verstrekte monsters,
tekeningen of modellen dat Klant zich niet meer in redelijkheid
tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft Klant het recht
om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die
ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

7.3

Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal
Klant Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de
Producten in beslag(dreigen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de
Producten. Bovendien zal Klant Verkoper op Verkoper zijn
eerste verzoek mededelen waar de Producten, waar Verkoper
eigenaar van is, zich bevinden.

4.

Wijzigingen en aanvullingen
7.4

Bij beslag (voorlopige) surséance‚ van betaling of faillissement
zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten
van Verkoper. Klant staat er voor in dat een beslag op de
Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

7.5

De Klant verbindt zich zodra Verkoper de wens daartoe te
kennen geeft, op afgeleverde Producten die door betaling
eigendom van Klant zijn geworden en zich nog in handen van
Klant bevinden (al dan niet in be- of verwerkte vorm), een eerste
pandrecht als bedoeld in art. 3 : 237 BW te vestigen ten gunste
van Verkoper tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders
dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde die Verkoper dan uit
welken hoofde dan ook jegens Klant mocht hebben.

7.6

Koper verbindt zich, vorderingen die hij jegens zijn afnemer
verkrijgt niet aan derden over te dragen of te verpanden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Voorts
verbindt Klant zich bedoelde vorderingen, zodra Verkoper de
wens daartoe te kennen geeft, aan Verkoper het eerste
pandrecht te geven op de wijze als aangegeven in art 3:239 BW,
tot meerdere zekerheid van haar vorderingen, uit welken hoofde
dan ook, tegen Klant.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een
Overeenkomst en/of Voorwaarden gelden slechts indien zij
schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd en hebben alleen
betrekking op de betreffende Overeenkomst.
5.

Prijzen

5.1

Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro of andere
valuta, indien vermeld en exclusief omzetbelasting. Tenzij
uitdrukkelijk anders wordt vermeld komen ten laste van Klant de
kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en
accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen
opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer
daarvan.

5.2

De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden zoals
onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, inen uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct
of indirect van Verkoper worden geheven c.q. door derden ten
laste van Verkoper worden gebracht. Indien deze
omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor

transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te
verkrijgen vergunning.
8.

Verpakkingsmateriaal

8.1

Duurzaam opmaak- en verpakkingsmateriaal blijft eigendom van
Verkoper.

8.2

Indien Klant het opmaak- en verpakkingsmateriaal dat eigendom
van de Verkoper is niet binnen een door Verkoper te stellen
termijn in bruikbare staat aan Verkoper retourneert, heeft
Verkoper het recht de vervangingswaarde aan Klant in rekening
te brengen.

9.

Afleveringstermijn

9.1

Een door Verkoper opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd
op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor
Verkoper geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk
van derden op de door die derden aan Verkoper verstrekte
gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Verkoper zoveel
mogelijk in acht worden genomen.

9.2

9.3

Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst
gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant
moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder
ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of
hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen
recht op enige schadevergoeding ter zake. Klant heeft in dat
geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst tenzij
de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van
Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het
betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, Klant
is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor
zover dat strikt noodzakelijk is.

11.5

Verkoper zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende)
overmachttoestand op de hoogte stellen.

12.

Inspectie en klachten

12.1

Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de
plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door
hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde,
nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk
binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan
de Verkoper worden gemeld, onder vermelding van kist- of
baalnummer, en onder overlegging van bewijsstukken.

12.2

Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde
termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten
onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na
aankomst van de Producten schriftelijk aan Verkoper worden
gemeld, onder vermelding van kist- of baalnummer, en onder
overlegging van bewijsstukken.

12.3

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, maatvoering,
afwerking, verpakking en/of aanduiding van de Producten
worden niet als gebrek aangemerkt tenzij deze een substantiële
vermindering van de bruikbaarheid van de Producten (of de
Producten waarvan zij deel uitmaken) tot gevolg hebben.

12.4

Na het constateren van enig gebrek is Klant verplicht om het
gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie van de
betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het
redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van
(verdere) schade.

12.5

Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke
medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de
gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar
de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, de
verwerking, en/of de installatie.

9.4

Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

10.

Aflevering en risico

10.1

De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de
kosten van de aflevering en de overgang van het risico
geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot
uitdrukking is gebracht volgens de in het handelsverkeer
gebruikelijke condities, zoals EXW, FOB, CIF en CFR en in al
zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende
Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs
daarop van toepassing.

12.6

Indien Klant geen medewerking verleent of anderszins
onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in
behandeling genomen en heeft Klant geen aanspraken ter zake.

12.7

Het staat Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat
Verkoper daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig,
correct en terecht is geklaagd, zijn de redelijke kosten van
retourneren voor Verkoper.

Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn
overeengekomen geschiedt de aflevering en de risico-overgang
van de Producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de
Producten gereed zijn voor verzending aan Klant. Verkoper zal
Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van
bovengenoemd tijdstip en plaats en Klant zal de Producten zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de
kennisgeving af nemen.

13.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Verkoper is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van
Verkoper jegens Klant beperkt tot netto koopprijs van een
product, waarvan de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid
van Verkoper is ontstaan.

13.2

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Verkoper, of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is Verkoper nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade van Klant of een derde,
daaronder mede begrepen bedrijfs- of milieuschade en
immateriële schade.

13.3

Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Verkoper, zal Klant Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van
derden, uit welken hoofde dan ook, waaronder vergoeding van
schade, kosten of renten, verbandhoudende met de Producten
c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.

14.

Intellectuele eigendom

14.1

Klant verkrijgt door Overeenkomst geen recht van intellectuele
eigendom met betrekking tot de Producten.

14.2

Verkoper verklaart dat naar haar beste weten de Producten
geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele
eigendomsrechten van derden. Ingeval van aanspraken van
derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan
Verkoper zonodig het desbetreffende product vervangen of
wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te
ontbinden voor zover de instandhouding van de Overeenkomst
in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

14.3

Klant zal Verkoper onmiddellijk in kennis stellen van enige
aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de
Producten. Ingeval van een dergelijke aanspraak is alleen
Verkoper bevoegd daartegen, mede namens Klant verweer te
voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen dan wel
een regeling overeen te komen. Klant zal zich van die

10.2

10.3

Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is in dit geval
gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te
slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de
koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wege van
schadevergoeding) verschuldigd echter in voorkomend geval
verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die
derde.

11.

Overmacht

11.1

Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming
(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan
voldoen, wordt de nakoming van verplichtingen opgeschort voor
de duur van de overmachttoestand.

11.2

Indien de overmachttoestand 2 maanden duurt, hebben beide
partijen het recht de Overeenkomst vanaf dat moment schriftelijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de
overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

11.3

Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige
(schade)vergoeding, ook niet als Verkoper als gevolg van de
overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.4

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de
Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van de Verkoper kan worden verlangd,
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden
ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere
problemen bij de productie door Verkoper of haar
toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde

maatregelen onthouden voor zover dit in redelijkheid van hem
kan worden verlangd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 01.11.2012 gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39086383.
15.

Overige verplichtingen van de Klant

15.1

Klant staat er voor in dat de Producten op een daartoe geschikte
plaats wordt opgeslagen.

15.2

Klant zal Verkoper alle voor de uitvoering van Verkoper’s
werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter
beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de
volledigheid daarvan.

15.3

Klant draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan
het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder
begrepen afleverings-, afname- en installatietijdstippen.

16.

Verzuim/ontbinding

16.1

Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht
voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Verkoper gerechtigd:
de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten
totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.

16.2

Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement,
stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Klant, zullen alle
Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden,
tenzij Verkoper Klant binnen redelijke tijd meedeelt betaling van
(een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste
geval is Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst (en) op te schorten totdat
betaling voldoende is zeker gesteld.

16.3

Het bepaalde in 16.1 of 16.2 doet niet af aan de overige rechten
van Verkoper op grond van de wet.

16.4

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 16.1 of
16.2 zijn alle vorderingen van Verkoper op Klant onmiddellijk en
in het geheel opeisbaar en is Verkoper bevoegd de Producten
waarvan zij de eigendom heeft voorbehouden, terug te nemen
en daartoe de terreinen en gebouwen van Klant te betreden.

17.

Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is Verkoper toegestaan de uit enige Overeenkomst
voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Klant is
hiertoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verkoper. In het geval verplichtingen van
Verkoper worden overgedragen dient Verkoper Klant hiervan
voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Klant het recht
de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst
vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden.

18.

Overeenkomsten tot het verrichten van werk c.q. diensten

18.1

Ingeval de order een opdracht ter be- of verwerking van door
Klant aan Verkoper aan te leveren zaken betreft, zal Klant deze
zaken naar het redelijk oordeel van Verkoper in voldoende mate
(doen) verzekeren. Klant zal Verkoper hiertoe op eerste verzoek
het verzekeringsbewijs doen toekomen. In alle gevallen blijft het
risico met betrekking tot de ter be- of verwerking aangeleverde
zaken bij Klant.

18.2

Bij aanlevering van de zaken als in het vorige lid bedoeld vestigt
Klant ten behoeve van Verkoper een pandrecht op deze zaken
tot meerdere zekerheid van al hetgeen Klant uit welken hoofde
dan ook aan Verkoper verschuldigd is of zal worden. Voor zover
door de be- of verwerking van bedoelde zaken nieuwe zaken
mochten ontstaan, vestigt de Klant nu reeds ten behoeve van
Verkoper een pandrecht als bedoeld in de vorige zin op deze
nieuwe zaken.

19.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

19.1

Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.

19.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980
(CISG) is uitgesloten.

19.3

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet
anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen
aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam, met
dien verstande dat Verkoper het recht heeft vorderingen, al dan
niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij andere
rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen
kennis te nemen.

Garantieverklaring*
Hierbij bevestigen wij dat:
RootBarrier® wortelweringsschermen bestaan uit een Xavan® vlies van DuPont™ met een
Polypropylene coating.
KING RootBarrier geeft, onder voorwaarde van professionele verwerking en vakkundige inbouw, 25
jaar garantie op de wortelresistentie volgens de onderstaande tabel:
RootBarrier® 325

Bomen en struiken, behalve bij agressievere wortels zoals bamboe
en riet

RootBarrier® 360

Bomen en struiken, behalve bij agressievere wortels zoals bamboe
en riet

RootBarrier® 420 UV

Bomen en struiken, inclusief bamboe en riet

KING RootBarrier geeft minimaal 5 jaar garantie op de UV-bestendigheid van de RootBarrier® 420 UV.
Professionele verwerking en inbouw houdt onder meer in:
- dat het product tegen directe straling van de zon beschermd wordt;
- RootBarrier® 325 en RootBarrier® 360 zijn maximaal 3 maanden UV-bestendig;
- dat de coating bij het installeren onbeschadigd blijft;
- dat plooivorming voor, tijdens en na installatie voorkomen wordt;
- dat bij twijfel over de verwerking, inbouw en/of de omgeving, altijd een boomdeskundige
geraadpleegd wordt;
- dat de bomen en planten genoeg ruimte houden om te groeien.
Eventuele schadeclaims worden alleen geaccepteerd op vertoon van de originele factuur.
*Gebaseerd op huidige kennis en ervaring
KING RootBarrier
Xavan® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
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WARRANTY DISCLAIMER
PLANTEX® WEED CONTROL
Region: EUROPEAN UNION
Upon the following terms and conditions DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l. (in the following “DuPont”)
hereby offers a limited warranty covering the DuPont™ Plantex® Weed Control products (in the following “product”).

1. Warranted product characteristics and installation
DuPont warrants that its products will conform to DuPont’s
manufacturing specifications in effect at the time of the sale of
the product. Within the warranty period, properties specified
in the technical datasheet may only change in so far as to still
allow proper functioning of the sheet as a gardening fabric. A
proper functioning of garden fabric is given if the product is
installed strictly according to DuPont’s installation guidelines
in effect at the time of installation.

2. Length of warranty
DuPont offers a limited warranty in time indicated on the
below table, as far as no shorter terms have been declared,
from the date of permanent installation.

3. Limitations
This limited warranty is null and void and shall be of no further
force and effect in the event:
a. DuPont or its distributors are not allowed to inspect the
installation of products in connection with any claim
asserted under this limited warranty;
b. That no supporting documents can be provided to
DuPont that allow for the traceability of the product, such
as an invoice, showing the purchase date or the installation
date of the products or the insert sheet which includes the
production date, and
c. Products are not applied according to DuPont’s written
installation guidelines in effect at the time of installation.
This limited warranty applies only to defects appearing within
indicated product specific warranty from the date of
permanent installation and only if DuPont is notified in writing
within thirty (30) days after the circumstances giving rise to a
claim either appear or should have been discovered after the
exercise of reasonable diligence by customer, its contractors,
subcontractors, and/or distributors. Failure of the claiming
party to notify DuPont within such period shall automatically
relieve DuPont of any and all responsibility and/or liability
under this limited warranty.

Reasonable diligence includes, but is not limited to:
- Regular inspection and control of the product, after the
installation to ensure that potential failures are detected
early.
- No physical damage is inflicted on the product during or
after installation, due to passage of machines, direct
walking on the product, mis-use of installation tools
This limited warranty does not cover damage or failure of the
product if:
a. Such damage or failure is caused by natural events,
including, but not limited to fire, floods, lightning,
hurricanes, hail, windstorms, earthquakes and cyclones; or
b. Such damage or failure is caused by physical penetration,
vandalism, damage or attack by third parties and foreign
objects or agents including animal and plant life; or
c. Such damage or failure is attributable in whole or in part
to a latent or patent design defect in the structure or a
component of the structure (e.g. mulch or other top
covering material); or
d. Such damage or failure is attributable in whole or in part
due to the product being in contact with any sort of
herbicides or pesticides; or

4. Extent of warranty
The exclusive and sole remedy for any warranty claim shall be
a replacement of the product giving rise to such claim(s). In no
way shall DuPont’s liability for any warranty claim be greater
than the purchase price of such product. In no event shall
DuPont be liable for special, indirect, incidental, consequential
or any similar damages (including, without limitation, damages
for loss of business profits, business interruption or any other
loss), whether or not caused by or resulting from the
negligence of DuPont even if DuPont has been advised of the
possibility of such damages. DuPont makes no expressed or
implied warranty beyond that stated above.

Weed Control products warranty overview

WEED CONTROL
Product

Years of warranty

Plantex® Premium

20

Retains performance (defined as min 50% retained tensile strength) for over
20 years if topped with a min. 5 cm layer of mulch or gravel without risk of UV
exposure

Plantex® Pro

25

Retains performance (defined as min 50% retained tensile strength) for over
25 years if topped with a min. 5 cm layer of mulch or gravel without risk of UV
exposure.

25
Plantex Gold
®

3

35
Plantex® Platinium

Plantex®
Platinium Solar

3

8

Required coverage for warranty

Retains performance (defined as min 50% of retained tensile strength) for over
25 years if topped with a min. 5 cm layer of mulch or gravel without risk of UV
exposure; 3 years if not covered and exposed to sunlight* with limiting conditions.
Retains performance (defined as min 50% of retained tensile strength) for up to
35 years if topped with at least a 20 cm layer of soil or gravel without risk of UV
exposure;
Retains performance (defined as min 25% of retained tensile strength) for up to
3 years if not covered and exposed to sunlight* with limiting conditions.
If Plantex® Platinium is used to control invasive or aggressive weeds (such as but
not limited to Japanese Knotweed, Giant Reed, Reed, Couch Grass…), it is mandatory to cover it with min. 20 cm or more of soil or gravel without risk of UV
exposure to ensure the performance of the product.
Retains performance (defined as min 25% of retained tensile strength) for up to
8 years if not covered and exposed to sunlight* with limiting conditions.

*Sunlight exposure of Central Europe

There is no performance guarantee for the joints of the Plantex® Weed Control product range.
Limiting conditions for installations:
The warranty limits of 3 and 8 years are based on climate conditions of Central Europe. For countries with a higher sunlight
irradiation this time frame is reduced accordingly.
Plantex® weed and vegetation control products do not prevent top-growth i.e. plants germinating in fertile conditions above the
product.

Effective Date: March 1, 2018

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
www.plantexpro.dupont.com

This limited warranty is in lieu of all other warranties, whether express or implied,
including but not limited to any warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose. Notwithstanding any of the foregoing, DuPont shall have no liability for claims
arising out of negligence or that of contractors, subcontractors, distributors, or other third
parties. This document replaces any previous communication in any form regarding the
warranties for the DuPont™ Plantex ® range.
04/2019 - DuPont™, the DuPont Oval Logo and Plantex® are trademarks or registered trademarks of DuPont or its
affiliates. Copyright © 2019 DuPont de Nemours Inc.

