GREENTOCOLOUR
Garanties GreentoColour

®

®

Griffioen Wassenaar B.V., eigenaar van het concept GreentoColour®, garandeert de opdrachtgever betreffende de resultaten van uitgevoerde
vasteplantenprojecten van GreentoColour® het volgende:

1 T E V E R WA C H T E N R E S U L TA AT

Bij uitvoering door een derde is de opdrachtgever en deze

GreentoColour staat, behoudens de uitzonderingen genoemd

derde gehouden om medewerking te verlenen aan controles

onder 4., in voor het welslagen van de beplanting inhoudende:

door GreentoColour® op de uitvoering van de werkzaamheden.

a. dat de beplantingen die na 31 augustus van het ene jaar tot

Een vasteplantenproject dat volgens de voorwaarden van

®

en met 15 mei van het andere jaar zijn geplant, aan het einde

GreentoColour® is uitgevoerd, wordt erkend door middel van

van de maand oktober van het eerste groeiseizoen voor mini-

een certificaat op naam, dat wordt uitgereikt door Griffioen

maal 95% zijn dichtgegroeid;

Wassenaar B.V. Het certificaat geeft de opdrachtgever aanspraak

b. dat de beplantingen die tussen 15 mei en 31 augustus van een
jaar zijn geplant, worden geacht voor ca. 65% te zijn dichtge-

op de garanties.

groeid in de maand oktober van dat jaar en in het opvolgende

3 INBOET EN HERSTEL

jaar op 31 juli voor minimaal 95% zijn dichtgegroeid.

GreentoColour® of aangewezen partners verzorgen inboet en
herstel van 100% van:

2 V O O R WA A R D E N V O O R G A R A N T I E
De garanties worden gegeven onder de volgende cumulatieve

- alle uitgevallen planten in de eerste 12 maanden na
aanplant, tenzij inboet en herstel niet noodzakelijk is
omdat het te verwachten resultaat omschreven onder 1. is

voorwaarden:

gerealiseerd;

- het beplantingsplan is door GreentoColour® gemaakt, of het
beplantingsplan van een derde is vooraf door GreentoColour

®

goedgekeurd;

- alle vanwege ontwerptechnische redenen uitgevallen planten.

een aangewezen partner uitgevoerd, of het voorbereidende

4 UITZONDERINGEN OP
GARANTIES

grondwerk is door een derde uitgevoerd conform het advies

Op het te verwachten resultaat onder deze garanties kan

van GreentoColour ;

geen beroep worden gedaan indien de verplichting tot inboet

- het voorbereidende grondwerk is door GreentoColour® of

®

- het substraat voldoet aan de objectief meetbare kwaliteitscriteria, vastgesteld op 1/9/’20 (opvraagbaar bij GreentoColour®).
- het plantmateriaal in potmaat 11cm vierkant is door Greento-

of herstel het gevolg is van niet aan GreentoColour® toe te
rekenen omstandigheden, waaronder begrepen moedwillige
vernieling, schade door graaf- of bestratingswerkzaamheden,
aantoonbaar onvakkundig onderhoud door een derde,

Colour geleverd;
®

(bijzondere) plantziekten of insectenschade en extreme

- het plantwerk is door GreentoColour® of een aangewezen
partner verricht, of het plantwerk is vakkundig door een derde verricht conform het beplantingsplan van GreentoColour

weersomstandigheden.

®

of het door GreentoColour® goedgekeurde beplantingsplan;
- het onderhoud is door GreentoColour® of een aangewezen

5 HARDHEIDSCLAUSULE
De door GreentoColour® afgegeven garanties blijven geheel of

partner uitgevoerd, of het onderhoud, waaronder begrepen

gedeeltelijk buiten toepassing indien de strikte uitoefening

het jaarlijks maaien, mulchen en mesten in maart, geschiedt

daarvan zou resulteren in uitzonderlijk onbillijke of onredelijke

op de door GreentoColour® aangegeven wijze door een derde;

gevolgen voor Griffioen Wassenaar B.V.

- in de offerte of het bestek kunnen door GreentoColour®
project specifieke voorwaarden worden opgenomen.
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