Garantiebewijs
Opdrachtgever:
Factuurnummer:

1. Omschrijving van de waarborg
Algemeen:

Alle buitenschrijnwerk wordt tien jaar gewaarborgd tegen alle
fabricatiefouten, inzonderheid fouten met betrekking tot de
dimentionele stabiliteit. Tevens waarborgen wij de conformiteit
van het geheel met de Eéngemaakte Technische Specificaties,
meer bepaald met S.T.S. 52.0 Buitenschrijnwerk Algemene
Voorschriften - S.T.S. 52 Houten Buitenschrijnwerk - S.T.S.
52.04.8 Houten Buitenschrijnwerk Bescherming en Afwerking S.T.S. 52.12 - PVC Buitenschrijnwerk - S.T.S. 36 Metaalschrijnwerk - S.T.S. 38 Glaswerk - S.T.S. 53 Deuren. Luchtdoorlatendheid volgens Europese Norm EN 42 - Windweerstand volgens
Europese Norm EN 77 - Waterdichtheid volgens Europese Norm
EN 86.

Houten buitenschrijnwerk
• Vallen buiten de waarborg: alle massieve houten panelen
evenals alle vervormingen die binnen de toegelaten toleranties
van de voornoemde technische voorschriften vallen.
• Standaard is het buitenschrijnwerk vervaardigd uit duurzame houtsoorten ( duurzaamheidsklasse I tot III) dewelke
behandeld zijn met een grondlaag type C1 ( mét blauw- en
houtrotfungicide ). Binnen de maand nà plaatsing, dient het
buitenschrijnwerk verder te worden behandeld met verdere
afwerkingslagen. De S.T.S. 52.04.8 beveelt voor dat het
houten buitenschrijnwerk een onderhoudsfrequentie van 2 jaar
ondergaat. Bij niet-respecteren van deze richtlijnen
(behandeling binnen de maand en frequentie na-behandeling),
vervalt alle garantie.
• Het houten buitenschrijnwerk dat vanuit de fabriek extra
afwerkingslagen heeft ondergaan ( CTOP-lazuur conform
STS 52.04.82.1 ) vergt géén bijkomende afwerking binnen
de maand. De onderhoudsfrequentie ervan ligt lager als bij
toepassing van de drenking C1: in blootgestelde ligging is
evenwel een onderhoudsfrequentie van 5 jaar aan te bevelen
aan de buitenzijde. De extra-afwerkingslagen met houtlazuur
houden geenszins in dat de klant aanspraak kan maken op
een esthetisch foutloze afwerking. De CTOP-behandeling
betekent enkel een extrabescherming en pigmentering in
de gewenste kleur, ze laat tevens toe om de kosten van een
laatste afwerking door een gespecialiseerd schildersbedrijf
beduidend te reduceren (één extralaag na afwerking van
het gebouw of plaatselijke bewerking is over het algemeen
voldoende).
• Zie tevens het boekje “onderhoudstips” onder 3.1.

Kunststof (PVC) en buitenschrijnwerk in
gelakte kunsthars
• PVC-raamprofielen van witte of crême kleur worden 10 jaar
gewaarborgd op kleurvastheid en schokbestendigheid.
• PVC-raamprofielen bekleed met RENOLIT-folies worden 10
jaar gewaarborgd op kleurvastheid, schokbestendigheid en
hechting van de folie.
• PVC en kunstharsen raamprofielen gelakt met PUR-lak
zijn levenslang gewaarborgd op onthechting op de profielen,
10 jaar na plaatsing gewaarborgd op kleurverlies van méér
dan 10 Cielab-eenheden volgens norm ASTM D2244-85 en
glansverlies méér dan 30 % t.o.v. de aanvangsglans volgens
ISO 2813 onder invalshoek 60°. De gebreken moeten zich
voordoen op minstens 3 % van de totale behandelde
oppervlakte en zichtbaar zijn op minstens vijf meter afstand
aan buitenzijde en drie meter afstand aan binnenzijde.
• Onderhoud: zie boekje “onderhoudstips”, onder 3.2

Werfadres:
Factuurdatum:
Aluminium - buitenschrijnwerk
• 10-jarige waarborg op hechting, corrosie en verkleuring van
de lak volgens QUALICOAT-norm.
• 10-jarige waarborg op corrosie en verkleuring volgens
QUALANOD ( Ewaa/Euras).
• De garantie-voorwaarden van het extrusiebedrijf evenals van
de oppervlaktebehandelaar zijn van toepassing.

Glas en beglazing
• 10 jaar waarborg vanaf productiedatum glas als volgt:
waarborg tegen alle zichthinder of vermindering van het zicht
ten gevolge van damp of aanzetting op de binnenwanden door
een gebrekkige dichting. Bij plaatsing door personeel vreemd
aan de firma GECO, dient er wel voor gezorgd dat het glas
gemerkt, gebruikt en geplaatst werd volgens de norm 113 van
het W.T.C.B.
• De waarborg op het glas is beperkt tot de kosteloze levering
van nieuwe beglazing, exclusief verplaatsings- en plaatsingskosten, die altijd ten laste zijn van de klant.

Hang- en sluitwerk
• Het hang- en sluitwerk van de merken Gretsch-Unitas/
Ferco - KFV - Roto - Siegenia – Führ – Fapim dragen van
fabriekswege een waarborg mede van 2 jaar, mits regelmatig
onderhoud volgens de richtlijnen van het boekje
“onderhoudstips”, punt 3.6.
• De waarborg op het hang- en sluitwerk is beperkt tot de
kosteloze levering van nieuwe delen, exclusief verplaatsingsen plaatsingskosten, die altijd ten laste zijn van de klant.

Dichtingsrubbers
• Dichtingsrubbers dienen regelmatig geïnspecteerd en
onderhouden te worden, overeenkomstig punt 3.5 van het
boekje “onderhoudstips”.

Periferie van het buitenschrijnwerk
• In geval, ten gevolge van een kenbaar gebrek van het buitenschrijnwerk, beschadiging is veroorzaakt aan het gebouw
(waterschade aan parket, vloer, behang, plakwerk en dergelijke
meer ), wordt de schade gedekt door onze Verzekeringspolis
B.A. na levering, waarvan de modaliteiten op eenvoudige vraag
kunnen worden verstrekt.

Melding zichtbare gebreken
• Zichtbare gebreken dienen, op straf van geen verhaal,
binnen de 48 uren na ontvangst der goederen en/of plaatsing
schriftelijk worden gemeld, minstens per e-mail naar
info@geco.be.

Esthetisch uitzicht
• Gebreken van esthetische aard, zoals daar zijn: blaasjes in
de beglazing, onvolkomendheden op het oppervlak van het
schrijnwerk, openstaande voegen, worden steeds als volgt
beoordeeld: de gebreken moeten zichtbaar zijn vanop een
afstand van 5 meter, bekeken onder een hoek van 60 graden,
voor de buitenkant van het schrijnwerk; de gebreken aan
binnenzijde van het gebouw dienen beoordeeld te worden
vanop 3 meter afstand, eveneens onder een hoek van 60
graden. Gebreken die onder vermelde voorwaarden niet of met
moeite zichtbaar zijn, vallen buiten garantie.

2. Duur en modaliteiten van de
waarborg

Onder opschortend voorbehoud van het strikt naleven van de
plaatsingsrichtlijnen en van een normaal gebruik, waarborgen
wij de door ons geleverde materialen als volgt:
a. Bij levering (zonder plaatsing door onze diensten)
• Goederen die in onze werkplaats worden aangeboden:
gratis vervanging of aanpassing van het gebrek vertonende
onderdeel.
• Goederen op de werf geplaatst door derden: gratis
vervanging van het gebrek vertonende onderdeel binnen
de overeenstemmende garantieperiode. De plaatsingskost
evenals de verplaatsingskosten worden aangerekend in regie
(uur- en kilometertarief op eenvoudige aanvraag).
b. Bij levering en plaatsing door onze diensten
• Algehele waarborg, met inbegrip van wisselstukken,
verplaatsings- en loonkosten, voor alle gebreken dewelke
gemeld worden tot datum van voorlopige oplevering van de
werf ( beperkt tot maximaal één jaar na plaatsing buitenschrijnwerk), met uitsluiting van zichtbare beschadigingen
die niet werden gemeld binnen de acht dagen na plaatsing.
Een éérste interventie na voorlopige oplevering van de werf is
steeds gratis. Ingeval zich, na interventie, dezelfde gebreken
blijven vertonen, zijn alle verdere interventies in verband met
dit zelfde euvel eveneens gratis uitgevoerd. Er wordt verwacht,
dat de klant alle gebrek vertonende delen meldt zodat alles
binnen dezelfde interventie kan worden hersteld. Blijkt dat
de klant later bijkomende gebreken meldt, dewelke kenbaar
waren voor de éérste interventie, dan zal deze de verplaatsingskosten en uurloonkosten dienen te vergoeden, voor elke
tweede of volgende interventie.
• Indien de herstelling of vervanging tevens beschadiging van
de periferie van het buitenschrijnwerk noodzakelijk maakt
(zoals binnen-afkastingen, plakwerk, behang, schilderwerken
enz... ), valt de herstelling van deze beschadigingen echter
NIET onder onze garantie, tenzij het euvel NIET bekend was
voor uitvoering van deze afwerkingen.
• Beschadigingen aangebracht door derden of het slecht
functioneren van het buitenschrijnwerk ten gevolge van
konstruktiefouten door derden ( veel voorkomend voorbeeld:
deuren die over de vloer slepen omdat de vloer niet pas ligt!)
vallen niet onder de garantie. Herstelling gebeurt in regie.

3. De waarborg wordt nietig in de
volgende gevallen

• Bij onoordeelkundige plaatsing door derden.
• Bij wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door derden.
• Bij beschadigingen veroorzaakt door derden, bij gebrek aan
zorgvuldigheid.
• Bij vaststelling dat de gebreken het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud of onoordeelkundig gebruik.
• Bij zichtbare gebreken of beschadiging van het oppervlak (of
schrammen) dewelke niet gemeld zijn binnen de 8 dagen na
levering/plaatsing der goederen.
• Bij wanbetaling, bankbreuk, faillissement, kennelijk vermoeden van insolventie van de opdrachtgever
Bent u in het bezit van het boekje “onderhoudstips”?
Indien niet, volstaat het om dit even op te vragen bij:
GECO NV
Heirbaan 80, B-8570 ANZEGEM
Tél: 056/68.13.02 // Fax: 056/68.16.61
info@geco.be // www.geco.be

