
Vitality® garanties 
De wettelijke garanties in de landen van aankoop zijn zonder beperkingen van 
toepassing op de hieronder gespecificeerde Vitality® laminaatvloeren. 
Bovendien biedt Vitality® in alle landen waar Vitality®-laminaatvloeren worden 
verkocht via (goedgekeurde) distributeurs, een commerciële garantie zoals 
vastgelegd in de huidige voorwaarden. Als de verpakking met de 
garantievoorwaarden verloren is gegaan, kunt u de garantievoorwaarden in de 
Vitality®-brochure raadplegen of ze rechtstreeks verkrijgen bij UNILIN BVBA 
(Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België) of bij de distributeur en / of de 
installateur van uw Vitality® laminaatvloer. 

Zichtbare gebreken? 
Voordat de Vitality®-vloerpanelen worden geïnstalleerd, moeten deze grondig 
en onder de beste lichtomstandigheden op zichtbare gebreken worden 
gecontroleerd. In elk geval moet de klant afzien van het installeren van 
zichtbaar defecte producten. Dergelijke defecten moeten uiterlijk 8 
kalenderdagen na aankoop worden gemeld aan de Vitality®-distributeur en / of 
installateur of in het uiterste geval aan UNILIN BVBA. De defecte producten 
worden vervangen. Klachten die na deze periode worden ingediend, komen 
niet in aanmerking voor de garantie. 

Materiaal- en productiefouten? 
In geval van materiaal- of productiefouten met Vitality®-laminaatvloeren, zal 
UNILIN BVBA de gebrekkige producten vervangen in overeenstemming met 
de huidige garantievoorwaarden. Dit is beperkt tot de vervanging van de 
defecte Vitality®-laminaatvloer en sluit compensatie uit voor andere schade of 
gemaakte kosten, zoals, maar niet beperkt tot, plaatsingskosten en 
verwijderingskosten. 

Garantieduur voor materiaal- en 
productiefouten 
De Vitality®-garantie is van toepassing op de volgende collecties voor 
residentieel en, afhankelijk van het vloertype, commercieel gebruik: Vitality 
Original, Vitality Diplomat/Deluxe 4V, Vitality Lungo, Vitality Jumbo, Vitality 
Superb, Vitality Style. De duur van deze garantie is afhankelijk van het type 
laminaat en van de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt, zoals duidelijk 
aangegeven in deze brochure en op de verpakking. 
Onder "residentiële toepassingen" wordt verstaan: het gebruik van het 
laminaat als vloerbedekking in een privéwoning die alleen voor 
privédoeleinden wordt gebruikt. 
Onder "commerciële toepassingen" wordt verstaan: het gebruik van het 
laminaat als vloerbedekking in niet-residentiële gebouwen, inclusief maar niet 
beperkt tot hotels, kantoren, winkels en winkels. De garantieperiode begint op 
de datum van aankoop. 



Geschikte kamers? 
Om de garantie te laten gelden, moeten de Vitality®-laminaatvloeren 
binnenshuis worden geplaatst, in ruimtes die geschikt zijn voor 
laminaatvloeren. Geschikte ruimtes voor Vitality®-laminaatvloeren zijn 
aangegeven op de verpakking. Het leggen van Vitality®-laminaatvloeren die 
onder de garantie vallen in andere ruimtes dan vermeld op de verpakking, is 
alleen mogelijk na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
UNILIN BVBA. De laminaatvloeren zijn niet geschikt voor: vochtige ruimtes, 
inclusief maar niet beperkt tot badkamers en saunaruimtes. Kamers met een 
onmiddellijke toegang tot de straat hebben een overgang nodig tussen de 
straat en de kamer waar het laminaat is geïnstalleerd. 

Garantie dekking? 
Slijtvastheid: Vitality® garandeert dat het laminaatoppervlak bij normaal 
gebruik slijtvast blijft, inclusief delaminatie of verminderde weerstand van het 
slijtvlak. In het geval van producten met V-groef valt de verminderde 
weerstand van de V-groef echter niet onder de garantie. Bovendien is een 
wijziging van het glansniveau niet van toepassing als slijtage van het 
laminaatoppervlak. 
Vlekbestendigheid: Vitality® gelamineerde vloeroppervlakken zijn bestand 
tegen vlekken zoals van rode wijn, ketchup, enz. 

Een beroep doen op de garantie - 
autorisatie van garantieclaims? 
Om een beroep te doen op de garantie, moet u de originele, gedateerde 
factuur overleggen aan uw dealer of verkooppunt waar u de Vitality® 
laminaatvloer hebt gekocht. Zij zullen uw claim bij UNILIN BVBA controleren 
en doorgeven. De garantie kan alleen worden ingeroepen door de eerste 
gebruiker of de oorspronkelijke koper van het Vitality®-laminaat en kan niet 
worden overgedragen. De eerste gebruiker of de oorspronkelijke koper is 
degene die op de originele factuur wordt vermeld. De garantie kan alleen 
worden ingeroepen als de schade aan het product duidelijk is en het 
beschadigde oppervlak ten minste 1 cm² per producteenheid is. Dergelijke 
schade mag niet het gevolg zijn van misbruik of ongevallen, inclusief maar niet 
beperkt tot mechanische schade zoals zware stootschade, krassen of groeven 
(bijvoorbeeld door meubels te slepen) of inkepingen. Als de garantie kan 
worden ingeroepen met een geldige claim, zal UNILIN BVBA de laminaatvloer 
vervangen door vloerpanelen uit de Vitality®-collecties die op voorraad zijn op 
het moment dat de claim wordt ontvangen. Vitality® biedt geen enkele andere 
garantie, noch expliciet noch stilzwijgend, dan die in de huidige 
garantievoorwaarden is vermeld. Tenzij de wetgeving van het land van 
aankoop dit niet toestaat, en met uitzondering van de wettelijke bepalingen 
betreffende productaansprakelijkheid, UNILIN BVBA kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor directe of indirecte schade en kosten die voortvloeien uit 
producten met gebreken. In elk geval kan UNILIN BVBA niet aansprakelijk 



worden gesteld voor de kosten van het verwijderen en leggen van de 
laminaatproducten, en / of reiskosten of transactiekosten. 

Wat valt niet onder deze garantie? 
Schade aan het product als gevolg van een defect dat niet inherent aanwezig 
was op het moment van aankoop, valt buiten het bereik van deze garantie. Dit 
omvat schade veroorzaakt door: 

• Onjuiste installatie, d.w.z. installatie niet uitgevoerd in overeenstemming 
met de Vitality® leginstructies op de verpakking en in de brochure. 

• Onvoldoende onderhoud. 
• Ongevallen of ongepast en onvoldoende gebruik. 
• Abnormale slijtage zoals kan worden veroorzaakt door puntige 

schoenen, onvoldoende bescherming tegen meubels, gruis, zand en 
andere harde materialen. Schade veroorzaakt door zand, vuil of ander 
schurend materiaal moet worden voorkomen door een geschikte 
vloermat op alle toegangsdeuren te plaatsen. Om te bepalen of de 
slijtage abnormaal is, wordt rekening gehouden met relevante 
omgevingsfactoren, de duur en de gebruiksintensiteit van het product. 

• Waterschade veroorzaakt door ijsmachines, koelkasten, wastafels, 
vaatwassers, leidingen of leidingen, natuurrampen, overmatig vocht in 
betonplaten, hydrostatische druk, enz. Als water en / of vocht aanwezig 
is op de vloer en / of in de buurt van de plint, dit moet onmiddellijk 
worden verwijderd. 

• Onjuiste verwijdering of vervanging van panelen. 
• Schade veroorzaakt door stofzuigerframes of door de harde of metalen 

wielen van bureaustoelen of ander meubilair. Bij laminaatvloeren 
moeten meubelpoten altijd worden voorzien van geschikt beschermend 
materiaal. Stoelen, fauteuils / banken of meubels op wielen moeten zijn 
voorzien van zachte wielen of moeten op speciaal aangepast 
beschermend tapijt of platen worden geplaatst. 

• Schade veroorzaakt door bijtende of schurende stoffen zoals urine van 
huisdieren. 

• Installatie van de Vitality® laminaatvloer op een ondervloer die niet 
voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

1. Druksterkte groter dan 10 kPa / 1,45 psi (volgens EN826 + bijlage A). 
2. Puntbelastingweerstand groter dan of gelijk aan 2 kPa / 0,29 psi 

(volgens EN1606 + bijlage A). 
3. Dynamische belastingsweerstand groter dan 10.000 cycli (volgens 

EN13793). 

Kennisgeving aan de klant: 
Bewaar uw betalingsbewijs. Als de Vitality®-laminaatvloer niet door de 
gebruiker wordt geïnstalleerd, maar door een vloerder / installateur, moet deze 
een exemplaar van de installatie- en onderhoudsinstructies en de 



garantievoorwaarden verstrekken. Voor vragen met betrekking tot garantie 
raden wij u aan contact op te nemen met de Vitality®-distributeur waar u uw 
laminaatvloer hebt gekocht. Als uw Vitality® laminaatverdeler geen 
bevredigende antwoorden op uw vragen kan geven of als u aanvullende 
informatie nodig hebt, neem dan contact op met: UNILIN BVBA - 
Klantenservice - Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke - België. De 
garantievoorwaarden van Vitality® doen geen afbreuk aan de wettelijke 
garantie op de Vitality®-producten. UNILIN BVBA behoudt zich het recht om 
de klacht en claim met betrekking tot zijn product ter plaatse, geïnstalleerd of 
anderszins, te inspecteren en moet in de gelegenheid worden gesteld om dit 
te doen. Zonder voorafgaande goedkeuring van UNILIN BVBA - Consumer 
Care Service mogen geen reparaties of vervangingen worden uitgevoerd aan 
een Vitality® laminaatvloer waarvoor een garantieclaim is ingediend. 
 


