CLIMALIT®-CLIMAPLUS®CLIMATOP®

10 jarige garantie op
isolerende beglazing

10 jarige garantie voor
CLIMALIT®/CLIMAPLUS®/CLIMATOP®

Wij garanderen uw CLIMALIT/CLIMAPLUS/CLIMATOP - beglazing gedurende een periode van 10 jaar vanaf de levering
onder de volgende voorwaarden:
• Voor de eerste 2 jaren na de levering, garanderen wij dat uw CLIMALIT/CLIMAPLUS/CLIMATOP in overeenstemming zal zijn met de productspecificaties voor isolerende beglazing volgens de CE-normeringen(1).
- In geval van garantieaanspraak, dient de koper ons uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag
waarop het gebrek vastgesteld werd hiervan op de hoogte te brengen.
- In geval van geschil, moet de koper zijn vordering voor de Rechtbank brengen binnen het jaar vanaf
de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.
- Na vaststelling van een eventueel gebrek als grondig erkend door onze technische diensten,
verbinden wij ons tot de wettelijke tussenkomsten, e.e.a. volgens onze keuze.
• Voor de jaren 3 tot en met 10 na de levering, garanderen wij dat er geen enkele vermindering van doorzicht
door condensatie of stofvorming op de spouwzijden van uw CLIMALIT/CLIMAPLUS/CLIMATOP-beglazing zal
ontstaan.
- Deze eventuele gebreken moeten ons binnen de 15 dagen na hun vaststelling meegedeeld worden.
- In geval van geschil moet de koper de vordering voor de Rechtbank brengen binnen het jaar vanaf de
dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.
- Na vaststelling van een eventueel gebrek als grondig erkend door onze technische diensten, verbinden
wij ons tot het gratis leveren van een isolerende beglazing CLIMALIT/CLIMAPLUS/CLIMATOP van een
nieuwe productie en tussen te komen in de demontage en herplaatsingskosten voor een maximumbedrag van 20,00 €/m², voor beglazingen geplaatst op een verdieping lager dan de tweede; voor de
beglazingen gelegen op een 2-de verdieping of hoger wordt het bedrag van 30 €/m² toegekend.
De leveringsplaats zal deze van de oorspronkelijke bestelling zijn.
• Toepassingsvoorwaarden voor deze garantie:
Deze garantie is slechts geldig indien de beglazingen gespecificeerd, vervoerd, opgeslagen, gereinigd en
gebruikt worden volgens T.V.214 - T.V. 221 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het
Bouwbedrijf, de NBN S 23-002 aflevering 22, en onze bijzondere plaatsings- en onderhoudsvoorschriften(2).
Wat betreft vervangingsruiten geldt deze garantie enkel tijdens de garantieperiode van de oorspronkelijke
bestelling.

CLIMALIT®, CLIMAPLUS® en CLIMATOP® zijn gedeponeerde merken.
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- voor glasbreuken en barsten;
- voor kleine foutjes(3) die niet
zichtbaar zijn bij diffuus daglicht
van op een afstand van 2 meter,
gekeken van op ooghoogte;
- in geval van bouwtechnische
oorzaken, zoals het verzakken van
delen van een gebouw, waarbij er
spanning in de beglazing optreedt;
- in geval van mechanische oorzaken , zoals geweld van
buitenaf, breuk tijdens of na het
plaatsen;
- bij thermische oorzaken, d.w.z.
breuk als gevolg van spanning
in het glas die ontstaan is door
plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van een van de bladen
van de isolerende beglazing,
waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan tussen twee
zones van het glasblad;
- bij het blootgesteld worden aan
extreme chemische invloeden die
de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;
- na het aanbrengen van veranderingen in de oppervlaktestructuur van het glas (beplakken
met folie, affiches, schilderwerk,
kruiskaders) zowel langs de
binnen- of buitenkant van de
constructie;

- bij onvoldoende onderhoud
aan de constructie en/of
sponningafdichting waardoor
deze niet meer beschermt tegen
water-of vochtindringing;
- indien CLIMALIT/CLIMAPLUS/
CLIMATOP samengesteld is met
figuurglas waarvan de ruwe
structuur aan de spouwzijde
werd geplaatst, met draadglas of met ingewerkt brandglas (vitraux);
- voor CLIMALIT/CLIMAPLUS/
CLIMATOP met kruiskozijnen,
ingebouwd in schuifdeuren;
- bij niet verticale plaatsing, of bij
toepassing in zwembaden of bij
eenheden bestemd voor industrieel
gebruik, of in geval de randafdichting blootgesteld is aan UVstralen, zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord vanwege de
verkoper;
- voor kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie,
gekend onder de naam interferentiebanden of -ringen;

- in geval van sporen van
zuignappen, etiketten of
andere zichtbare elementen bij
condensatie langs de binnen- of
buitenkant van de constructie.
• Deze garantie is exclusief.
Alle mogelijke andere afspraken
en vergoedingen vanwege de koper
worden uitgesloten.
In elk geval geniet de koper van de
wettelijke rechten uit hoofde van de
nationale wetgeving op de verkoop
van consumptiegoederen.
In geval van klacht, dient de koper dit
garantiebewijs aan zijn
leverancier voor te leggen.

(1) Deze CE-normeringen zijn te verkrijgen bij het
Normalisatie Bureau NBW
(2) Deze voorwaarden en plaatsings- en onderhoudsvoorschriften kunnen geconsulteerd worden op
www.glassolutions.be
(3) De nota VGI 03 “Uitzicht van transparante
beglazing voor gebouwen: methodes en aanvaardingscriteria” kan geconsulteerd worden op
www.vgi-fiv.be

- voor vertekeningen, zowel bij
doorzicht als reflectie, als gevolg
van eigenschappen, inherent aan
de glassoorten en/of samenstellingen. Zijn eveneens inbegrepen, vertekeningen inherent
aan tolerantie, als gevolg van
atmosferische drukverschillen,
temperatuurverschillen en
geografische hoogteverschillen;

GLASSOLUTIONS 03-16 - onder voorbehoud van wijzigingen.

• Deze garantie geldt niet:
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Stempel van de leverancier

GLASSOLUTIONS Boermans

Schampbergstraat 34
3511 Kuringen
Tel. +32 (0)11 85 85 85
info.boermans@saint-gobain.com

www.glassolutions.be

