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Bij het plaatsen van de bestelling erkend de koper/klant dat onderstaande bepalingen gekend , gelezen en voor akkoord verklaard zijn. 
 

 
Wees aandachtig voor onderstaande : 

 

 
1. Water, condens en tocht 

 
• De kweekserres en/of tuinkamers zijn vervaardigd en ontwikkeld voor het gebruik als kweekserre en aldus met 

typische hobby serre onderdelen geproduceerd, vervaardigd en samengesteld. 

• Verbindingen en verbindingspunten van de onderdelen en de onderdelen zelf, zoals profielen, glas, dakramen, deuren, 

enzovoort … zijn niet thermisch en niet hermetisch afgewerkt. 

• De producten zijn aldus niet water- wind- en/of tochtvrij en bijgevolg ook niet geïsoleerd. 

• Waterinfiltraties en condensatie kunnen voorkomen en zijn eigen aan het product. 

 
 

2. Gebruik en toepassing 

 
• Het product dient aangewend te worden voor wat het in haar oorsprong werd ontwikkeld, met name kweekserre en is dus 

een ruimte waar geen permanente aanwezigheid is en aldus onder “gevolgklasse nul” valt. 

• Iedere andere aanwending, gebruik of toepassing is op eigen risico en volledig de verantwoordelijkheid van de klant. 

• De klant aanvaardt deze eigenschappen en neemt alle voorzorgsmaatregelen voor zoverre als nodig. 

• De ACD® serre is ontwikkeld voor privé hobbygebruik en dus niet bestemd voor professionele of semi-professionele 

doeleinden (valt onder “gevolgklasse nul”) 

• De serres zijn niet toegankelijk voor publiek. 

• De keuze van de locatie van de plaatsing, het gebruik en onderhoud van de serre, is de volledige verantwoordelijkheid van de 

klant, ook al wordt deze door ACD® geplaatst op aanvraag. 

• Elke aanpassing aan de profielen of structuur, is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

• Er mogen geen gewichten aan het dak (nok) worden opgehangen. 

• Spanningskabels tussen voor- en/of achtergevel en de zijwanden mogen niet worden gebruikt. 

• Verankeringen en bevestigingen aan de ondergrond of ondergrondse of bovengrondse structuren, zijn afhankelijk van de 

omstandigheden van de locatie van de plaatsing (vorstrand, grondwaterlijn, type ondergrond, …). Deze moeten worden 

onderzocht en worden bepaald door de klant en zijn de volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

• ACD® levert en/ of monteert op aanvraag waar gevraagd, de standaard bevestigingen en/of ankers (grond- of muurankers - 

zie handleiding). Eventuele structuren en/of plateaus moet waterpas zijn of een lichte helling in de richting van de gewenste 

afvoer van de goten. (maximaal 1cm per lopende meter) en overhoeks gemeten volledig haaks zijn. 

 

 
3. Onderhoud 

 
• Gebruik teflon spray om de deurwielen te smeren (geen vethoudende sprays). 

• Verwijder al het vuil, alle algen en eventuele bladeren uit buiten- en binnen goten. 

• Controleer en positioneer alle dakramen alsook alle ruiten. 

• Vervang kapotte ruiten. 

• Kuis de serre met ontsmettingsmiddel telkens voor en na het kweekseizoen. 

• Reinig het onderste profiel (onderloopregel) waar de deur in schuift. 

• Controleer bouten en moeren en draai deze aan waar nodig. 

• Sluit en blokkeer alle ramen en deuren bij stormweer. 

• Vernieuw indien nodig de rubber strips. 
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4. Bescherming in de winters : sneeuw en wind 

 
• Indien nodig, ondersteun de nok in het midden van uw serre. 

• Verwijder alle sneeuw van het dak alsook van de zijwanden. 

• Neem de nodige maatregelen zodat er geen sneeuw van andere daken en/of bomen op uw serre kunnen vallen 

• Verwijder de cilinder(s) van de automatische raamopener. 

• Sluiten en blokkeer alle ramen en deuren bij sneeuw en hevige wind. 

 

5. Verzekering 

 
• Verwittig en contacteer uw verzekeringsmaatschappij om te melden dat u in het bezit bent van een serre en bijgevolg alle 

materiële en/of immateriële schade, directe of indirect schade voor uzelf en aan derden, gedekt zijn. 

 
 

 

6. Veiligheidsvoorschriften tijdens montage 

 
• Montage enkel uit te voeren in kalm en rustige weersomstandigheden. 

• Gebruik veiligheidshandschoenen , veiligheidsschoenen en veiligheidsbril en veiligheidshelm. 

• Tijdens montage geen kinderen of spelende kinderen toelaten. 

• Steeds met minimum 2 personen de montage uitvoeren. 

• Bij gebruik van een ladder ervoor zorgen dat deze stabiel staat. 

• Niet op of over het in het frame geplaatste glas staan en lopen. 

• Niet op de gemonteerde aluminium constructie staan. 

• Ieder geplaatst stuk glas onmiddellijk bijgeleverd rubber plaatsen en gebeurlijk markeren teneinde tijdens de verdere 

montage er niet tegen te lopen 

• Niet onder de structuur lopen indien alle bouten en moeren nog niet vast gedraaid zijn 


