GARANTIECERTIFICAAT

VOORWERP VAN GARANTIE
AluK Belgium N.V. en AluK Aluminium B.V. (hierna genoemd AluK) garandeert dat zijn aluminiumsystemen voldoen aan de technische productvereisten en normen van het land waarin zij gecommercialiseerd worden. Voorwaarde voor deze 10-jarige systeemgarantie is dat de verwerkings- en
onderhoudsvoorschriften, zoals vermeld in de actuele systeemcatalogi, strikt worden toegepast.
De door AluK Benelux geleverde materialen hebben de volgende materiaaleigenschappen en/of
garanties; onder voorbehoud van de hieronder vermelde voorwaarden en het naleven van de
reinigingsvoorschriften.

A. Aluminiumnormen

Zie de Europese normen van geëxtrudeerd aluminium:
• Samenstellingen volgens norm EN 573 - deel 3 & 4
• Mechanische eigenschappen volgens norm EN 755 - deel 2
• Maatvoering volgens norm DIN 17615 en EN 12020 - deel 2

B. Garantie lakwerk en anodisatie

AluK garandeert dat het lakwerk en de anodisatie uitgevoerd op zijn aluminiumsystemen,
gecertificeerd zijn door Qualicoat en Qualanod.
Dit attest bevestigt de garantie van het lakwerk en de tegen volgende gebreken:
• Onthechting, afschilfering en blaasvorming
• Corrosie, inclusief filliform corrosie
• Afkrijting, verkleuring en glansverlies welke de vooropgestelde toleranties, volgens de
Qualicoat-normen en de Qualanod-normen (actuele versie) overschrijden.
Duur van de garantie: 10 jaar

C. Garantie thermische onderbreking

AluK garandeert:
• Behoud van de thermische en mechanische eigenschappen van de isolatiestrips.
• Hechting tussen de isolatiestrips en de geëxtrudeerde aluminium halfschalen.
Bovenvermeld is geldig binnen de grenzen en voorwaarden bepaald door de doorlopende,
landafhankelijke technische goedkeuringen.
Duur van de garantie: 10 jaar

D. Toebehoren

Bestaande uit, EPDM-dichtingen, kunststofprofielen en onderdelen.
• 10 jaar op eigenschappen, vormgeving en functionaliteit binnen de grenzen, bepaald door de
landafhankelijke technische goedkeuringen.

E. Hang- en sluitwerk

• 1 jaar garantie op hang- en sluitwerk inclusief loopwielen, met de voorwaarde van een vakkundige
installatie en gepast, normaal gebruik, met zorg en juiste bediening door de klant.

GELDIGHEID
De garantie is uitsluitend geldig wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is. Indien aan één
van deze voorwaarden niet voldaan is, vervalt elk recht op garantie. Het is de persoon die de
garantie claimt, die moet bewijzen dat aan alle garantievoorwaarden voldaan is.
A. De aluminiumconstructies zijn uitgevoerd volgens de geldende regels van goed
vakmanschap en conform de indicaties in de AluK catalogi en de verwerking- en
onderhoudsvoorschriften.
B. De beschermingsvoorschriften zijn nageleefd, met een bijzondere aandacht voor
de volgende punten:
• Na het verzagen en bewerken van de profielen moeten alle blanke oppervlakken
ontdaan worden van bramen en vetten en behandeld worden met een anticorrosie
product:
• De aluminiumconstructies en onderdelen moeten systematisch, afdoend beschermd
worden tijdens het transport en de plaatsing.
C. De aluminiumconstructies zijn regelmatig aan degelijk onderhoud onderworpen met
gebruik van niet-agressieve reinigingsmiddelen in overeenstemming met de AluK
onderhoudsvoorschriften.
D. Risicogebieden: Bij toepassing van aluminium constructies in een agressieve omgeving
dient u de richtlijnen van de FAC of VMRG kwaliteitseisen te volgen aangaande
lakapplicatie.
E. Gebreken waarvoor beroep gedaan wordt op deze garantie dienen uiterlijk binnen de
week na vaststelling, schriftelijk aan AluK gemeld te worden met vermelding van de raamabrikant/installateur.
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UITSLUITING
De garantie is niet geldig in de volgende gevallen:
A. Vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte of aangebrachte schade.
B. Schade veroorzaakt door:
• Oorlog, terroristische daden of sabotage;
• Opstand, oproer, volksrellen, staking, lock-out, opeising;
• Vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming, vloedgolf en elke andere natuurlijke
ramp van catastrofale aard;
• Directe of indirecte gevolgen van ontploffing, warmteontwikkeling méér dan 80°C,
radioactiviteit, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijke splijt- of afvalstoffen.
C. Schade ten gevolge van het niet naleven van de regels van goed vakmanschap die als
basis dienen voor de goedkeuring van de gewaarborgde producten, profielen of
materialen.
D. Schade ten gevolge van aangebrachte fundamentele wijzigingen aan de gewaarborgde
producten, profielen of materialen. (Fundamenteel = indien deze wijzigingen de primaire
karakteristieken ervan veranderen)
E. Alle diverse beschadigingen aan de coating ten gevolge van:
• Een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering;
• Vervorming van het steunoppervlak;
• Oorzaken van mechanische oorsprong;
• Belangrijke en zware thermische schokken of stoten;
• Wrijving van stompe voorwerpen of objecten;
• Schade die het normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden;
• Onoordeelkundige waterhuishouding van het concept;
• Agressieve milieuomstandigheden.
F. Indirecte of immateriële schade zoals genotsverlies, werkloosheid, immobilisatie,
waardevermindering, vertragingsvergoedingen of boetes, verlies van cliënteel, enz…
G. Schade te wijten aan het reinigen met vloeistoffen of door aanraking met vloeistoffen of
materialen waartegen de coating niet chemisch bestand is en ten gevolge van
constructiefouten of -herstellingen.
H. Schade te wijten aan onoordeelkundig gebruik van de behandelde producten, structuren
of materialen, of gebruik van de producten, structuren of materialen waarvoor ze niet
bestemd zijn.
I. Niet-verantwoorde vertraging in de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve
bijwerkingen welke besloten werden ingevolge inspecties, controles of testen.
J. Schade ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdompeling in waterige
oplossingen, behalve bij voorafgaande schriftelijke aanvaarding door AluK.
K. Indien niet door facturen kan worden aangetoond dat het aanbrengen van de coating bij
de firma AluK heeft plaatsgevonden.
L. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van scheur-, barst-, en corrosievorming van objecten, structuren of materialen welke na het aanbrengen van de coating
bewerkt, vervormd of gebogen zijn.
M. Schade te wijten aan één of meerdere galvanische koppels veroorzaakt door aanwending
en/of legeringen dewelke niet compatibel zijn met het substraat (koper, lood, zink, enz.)
N. De garantie is niet geldig bij het overtreden van de betalingsvoorwaarden of het overschrijden
van de betalingstermijn
O. Afwijkingen die kunnen worden waargenomen vóór de installatie moeten worden gemeld
voor plaatsing en kunnen niet meer leiden tot vervanging.
P. Metallic en structuurkleuren: de garantie is enkel van toepassing voor de hechting van de
lak, niet voor het visuele aspect.
Q. Voor materialen ter beschikking gesteld door de klant wordt geen garantie gegeven met
betrekking tot de corrosie of filiforme corrosie.
R. De systeemgarantie vervalt bij gebruik van niet-AluK componenten.

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE GARANTIE

Deze garantie geldt voor leveringen vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2018. De garantie gaat in
op de factuurdatum van AluK. Vervangingen of herstellingen geven geen aanleiding tot hernieuwen
of verlengen van de garantie.
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OMVANG VAN DE GARANTIE

Komen in aanmerking voor de garantie, in de aangegeven volgorde:
1. Herstelling ter plaatse
2. Vervangen van het defecte product
3. Fabricatiekosten, excl. demontage- en montagekosten
De maximale tussenkomst wordt in ieder geval beperkt tot het drievoud van de door AluK
gefactureerde waarde met betrekking tot defecte goederen.
Bij deze garantie is de schadevergoeding in ieder geval beperkt tot € 50.000,00 per schadegeval.
Wie de garantie claimt zal erop toezien dat de onderhoudsvoorschriften, vakkundig worden
uitgevoerd. Wanneer aan de voorwaarden van deze garantie voldaan is, zal AluK de nodige maatregelen nemen om de aluminiumconstructies op een esthetisch verantwoorde wijze in orde te
brengen. Hierbij zal de best mogelijke en meest economische oplossing voor alle partijen worden
nagestreefd.
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