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GARANTIE tuinschermen 
Het Paviljoentje biedt enkel duurzame materialen aan. Daarom zijn wij in staat op al 
onze materialen (panelen, palen en bevestigingsmaterialen) 25 jaar lang garantie te 
bieden. 
 

• Metaal:  
Alle metalen onderdelen en palen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. 

• Hout:  
Enkel de meest duurzame zachthoutsoorten en de meest kwalitatieve onderdelen 
van het hout worden geselecteerd voor de vervaardiging van de panelen en palen.  
Vooral de palen die extreme bodem- en weersomstandigheden moeten kunnen 
doorstaan, vereisen een diepgaande impregnatie. Daarom kiest Het Paviljoentje 
voor de vervaardiging van de palen enkel die boomhoutsoorten die zich tot in de 
diepe kern laten impregneren. 

• Kokos: 
De kwaliteit van kokos is vergelijkbaar met die van tropisch hardhout. Onze Coco 
Groenschermen gaan dus heel erg lang mee, zeker als je de kokos laat begroeien 
met klimplanten. 

• Rotswol: 
Rotswol is een niet-organisch materiaal, dat bijgevolg niet verteert. De rotswol is 
speciaal behandeld voor buitentoepassingen en kan alle weersomstandigheden 
aan. 
 
 

Onze 25 jaar lange garantie is NIET geldig in volgende omstandigheden: 
• in geval van schade door storm 
• in geval van schade door vandalisme of vernieling 
• in geval van schade door een vervuilde ondergrond 
• in geval van schade door het niet correct uitvoeren van de installatie 
• in geval van verkleuringen van het materiaal 
• in geval van eventuele vervormingen en barsten in het hout, hetgeen eigen is aan 

hout 
• in geval dat de panelen of palen door de klant nog verder werden bewerkt na 

aankoop 
 
Onze garantie beperkt zich enkel tot het omruilen van het product of tot het vervangen 
van een onderdeel ervan. De transportkosten, werkuren of andere kosten die verband 
houden met deze vervanging, vallen niet onder de garantie. 
Een omruiling/vervanging kan enkel worden toegestaan aan de klant, wanneer deze de 
schade met fotomateriaal kan bewijzen en tevens kan aantonen dat de schade niet het 
gevolg is geweest van één van bovenvermelde omstandigheden. 
 
 
 
De 25 jaar lange garantie op de Coco Groenschermen is enkel en alleen van 
toepassing wanneer de panelen zijn beplant met klimplanten en dit zowel aan de 
voor- als aan de achterzijde. Aanbevolen is om 3 klimplanten van min. 60 cm 
hoog aan te brengen om de lopende meter. In het geval dat er geen beplanting 
werd aangebracht, vervalt de 25 jaar lange garantie en is de wettelijke garantie 
van kracht. 
 

  


