1

Garantievoorwaarden: ACD® Carports & Overkappingen
Garantie op de hechting van de lak, en 5 jaar garantie op kleur en
glansbehoud.
Definities:
Garantie op de hechting: De lak komt niet los over een opp. van max. 3% van de totale opp. (testmeth.
volgens EN ISO 2409:1994).
Kleurbehoud: De kleurverandering bereikt niet meer dan 5 à 10 NBS eenheden volgens ISO 7724/3.
Glansbehoud: De glansverandering bereikt niet meer dan 10 eenheden (testmeth. 60° lichtinval volgens ISO
2813:1994).
De aluminium profielen worden gepoederlakt (60 μm) volgens de Qualicoat specificaties. De beoordeling
van het lakwerk gebeurt steeds op de zichtzijde onder een hoek van 60° t.o.v. het oppervlak. De afstand tot
het zichtvlak bedraagt 5 m voor buitentoepassingen en 3 m voor binnentoepassingen. Voor alle garanties
geldt dat bij plaatsing in agressieve milieu (kustgebieden, havens, industrie, zwembaden, enz. ), de garantie
niet geldt gezien de extremiteit en/of ondefinieerbaarheid.

Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op de garantie, dient op straffe van verval aan de volgende
vereisten te zijn voldaan:
-de klant dient ons via de dealer van zijn aanspraak op garantie kennis te geven bij aangetekend en
gemotiveerd schrijven binnen een termijn van één maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of moest ontdekken;
-de klant dient ons via de dealer binnen dezelfde termijn het beschadigde product of een representatief staal
(lengte 50 cm of oppervlakte van 1x1m) ervan toe te sturen, samen met een kopie van het ondertekend
garantiecertificaat en de aankoopfactuur.
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De testen van het toegestuurde staal op de gegarandeerde eigenschappen gebeuren door een door ons
aangesteld labo. Het resultaat van het onderzoek is bindend. Indien de aanspraken van de klant ongegrond
blijken te zijn, worden de kosten van het onderzoek ten laste gelegd van de klant, op voorlegging van de
factuur.
Onze garantieplicht dekt geen enkele gevolgschade en is beperkt, naar onze keuze, ofwel tot de
terugbetaling van de bedragen die aan de klant gefactureerd werden, voor de hechting van de lak vanaf het
vijfde jaar jaarlijks verminderd met 10%, voor kleur en glansbehoud vanaf het eerste jaar jaarlijks
verminderd met 20%, ofwel tot de omruiling van de goederen.

Elke aanspraak op garantie vervalt van rechtswege:
-na het verstrijken van de garantietermijn die ingaat op de datum van de uitgifte van dit garantiecertificaat;
-bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud;
-bij verandering en/of herstel door de klant of door derden;
-indien de montage niet gebeurde volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant, die
de levering vergezelden en die de klant verklaart ontvangen te hebben;
-indien de geleverde producten niet onderworpen werden aan een jaarlijks nazicht, of niet onderhouden
werden volgens onze onderhoudsvoorschriften en/of deze van de fabrikant, die de levering vergezelden en
die de klant verklaart ontvangen te hebben.
-Indien het product niet onderworpen wordt aan de nodige beschermingsmaatregelingen bij wisselende
weersomstandigheden, natuurfenomenen. Niet limitatief: sneeuw, ijzel, vorst, hevige regenval, hagel,…
-De garantie vervalt indien de beschadiging aan het product werd veroorzaakt door externe
omgevingsfactoren. Niet limitatief: Roet, Zandstormen,…

Voor alles wat in deze garantievoorwaarden niet uitdrukkelijk geregeld is, verwijzen wij naar onze algemene
verkoopsvoorwaarden die de klant verklaart te kennen en te aanvaarden.
De klant verklaart deze garantievoorwaarden gelezen, goedgekeurd en ontvangen te hebben.
Naam:
Handtekening:

Datum:

