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ROYAL GRASS®  

GARANTIEBEPALINGEN 
 
 

1. Garantiebepalingen. Deze garantiebepalingen treden in de plaats van alle overige eventueel 
gegeven mondelinge of schriftelijke garanties van welke aard dan ook. 
 

2. Algemene garantie. De besloten vennootschap Landscape Solutions B.V., hierna te noemen 
"de vennootschap", verbindt zich jegens haar contractspartij – al dan niet in aanvulling op of in 
afwijking van de in de afdelingen 2 en 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen 
garanties – alle gebreken die ontstaan binnen een garantieperiode van 1 jaar na de in 
ontvangst name van het geleverde “Royal Grass” kunstgrasproduct, die redelijkerwijs kunnen 
worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste 
aanzegging van de contractspartij zo spoedig mogelijk te zullen herstellen dan wel vervangen.  
 

3. Aanvullende garantie. De vezels van het door de vennootschap geleverde “Royal Grass” 
kunstgrasproduct behouden, afhankelijk van de plaats van installatie en de hoeveelheid 
zonne-energie waarmee de vezels in aanraking komen, onder normale omstandigheden 
gedurende 8 tot 11 jaren UV-stabiliteit. Dat is het geval wanneer de oorspronkelijke treksterkte 
van de vezels van “Royal Grass” met niet meer dan vijftig procent is afgenomen. De 
vennootschap verleent,  in aanvulling op de algemene garantie van artikel 1, gedurende ten 
minste 8 en ten hoogste 11 jaar conform het aan deze garantiebepalingen gehechte overzicht 
garantie voor het behoudt van UV-stabiliteit.   
 

4. Reikwijdte garantie. Normale slijtage van het “Royal Grass” kunstgrasproduct, al dan niet door 
intensief gebruik, valt niet onder enige vorm van garantie. De vennootschap is niet 
verantwoordelijk voor garanties die door de contractspartij ingeval van een eventuele (door-) 
verkoop worden verstrekt aan derden. Voorts biedt de vennootschap geen garantie (i) indien 
“Royal Grass” wordt gebruikt voor toepassingen anders dan voor landschapstoepassingen 
en/of (ii) voor schade die ontstaat tijdens of als gevolg van ondeugdelijk verwerken, leggen of 
repareren, en/of (iii) voor gebreken die ontstaan door onvoldoende onderhoud, en/of (iii) voor 
zover eventuele defecten of schade worden veroorzaakt door:  
 

a. brand, scheuren, ongevallen, vandalisme, verkeerd gebruik, onachtzaamheid of 
verwaarlozing; 

b. onjuist ontwerp of functioneren van de onderlaag van het veld; 
c. slijtage ten gevolge van een inadequate onderlaag; 
d. gebruik van instrooizand dat niet geschikt is voor kunstgras; 
e. gebruik van lijm die niet geschikt is voor kunstgras; 
f. het niet op het juiste niveau houden van het instrooizand (indien van toepassing); 
g. gebruik van het kunstgrasoppervlak voor andere doeleinden dan waarvoor het is 

ontworpen en gelegd; 
h. gebruik van schoonmaakmiddelen, onkruidverdelgers en 

insectenbestrijdingsmiddelen; 
i. toepassing van verkeerde reinigingsmethoden; 
j. blootstelling van “Royal Grass” aan oppervlakken, direct of indirect door reflectie, met 

een temperatuur hoger dan 75° Celsius. 
k. overmacht en andere situaties waarop de vennootschap redelijkerwijs geen invloed 

kan hebben; 
l. het niet op de juiste manier onderhouden, beschermen of repareren van “Royal  
  Grass”; 



 

 
 
 

2 - 3 
 
 

m. shading: dit zijn schijnplekken of optische effecten, als gevolg van poolomloop. 
n. pletten: door dagelijks gebruik kan het kunstgras oppervlak platter gaan liggen. Hoe  
 hoger de pool, hoe hoger de kans dat dit gebeurt, vooral op intensief gebruikte  
 plaatsen. 
 

5. Vervolg reikwijdte garantie. Behalve voor zover in deze garantiebepalingen vermeld, worden 
door de vennootschap geen toezeggingen gedaan of garanties verstrekt van enigerlei aard of 
type met betrekking tot haar “Royal Grass” kunstgrasproduct, hetzij expliciet hetzij impliciet, 
daaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, 
geschiktheid van de producten voor specifieke doeleinden of het niet maken van inbreuk op 
rechten van derden 
 

6. Beperking garantie in geval van uitzetting/krimp. “Royal Grass” kunstgras evenals ieder soort 
kunstgras kan onder invloed van koude, warmte en UV-straling onderhevig zijn aan uitzetting 
en/of krimp. Dit wordt mede sterk beïnvloed door de fundering waarop Royal Grass kunstgras 
is geplaatst. Een uitzetting en/of krimppercentage van 0,5% in de breedte van de rol en 1,0% 
in de lengte van de rol, valt binnen de toegestane specificaties en kwalificeert derhalve niet als 
gebrek waarvoor de vennootschap jegens haar contractspartij dient in te staan. 
 

7. Herstellen of vervangen. De verplichtingen van de vennootschap gaan nimmer verder dan 
herstel of vervanging van de vastgestelde, binnen de garantie vallende gebreken. De 
vennootschap bepaalt of zij tot herstel dan wel vervanging van het gebrek over gaat.  
 

8. Vastgestelde gebreken. Als wordt vastgesteld dat Royal Grass niet voldoet aan de 
toegezegde garanties als bedoeld in artikel 2 en 3 van deze garantiebepalingen en de 
vennootschap kiest voor vervanging van het gebrekkige kunstgrasproduct conform artikel 7 
van deze garantiebepalingen, zal de vennootschap af fabriek een aantal, met het gebrek 
corresponderende, vierkante meters “Royal Grass” ter vervanging leveren. De vennootschap 
neemt daarbij de transport kosten voor haar rekening en belast slechts een deel van de 
verkoopprijs door aan haar contractspartij op basis van de navolgende formule: verkoopprijs 
voor partij = actuele verkoopprijs x (resterende garantiemaanden / totale garantiemaanden). 
De vennootschap is niet verantwoordelijk voor het verwijderen of afvoeren van het gebrekkige 
“Royal Grass” kunstgrasproduct of voor het prepareren of leggen van nieuw kunstgras. 
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UV GARANTIE OVERZICHT 
 
 
Solar activity in 
W/m2 UV garantie

100-160 11 jaar
161-200 10 jaar
201-240 9 jaar
241 en hoger 8 jaar  

 
Zie pagina 3 voor de bepaling van de garantie periode aan de hand van de “Solar activity in W/m2” 
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