Waarborgbewijs Polypane beglazing

VOORWAARDEN
U koos voor een “POLYPANE” beglazing. Op voorwaarde dat de isolerend beglazing met zorg behandeld werd en volgens onze
plaatsingsvoorschriften werd geplaatst, garanderen wij dat onder normale omstandigheden, geen vermindering van doorzicht door condensatie of
stofafzetting op de binnenzijden van de isolerende beglazing kan ontstaan. Deze waarborg blijft geldig gedurende TIEN JAAR, gerekend vanaf de
productiedatum. Indien u aanspraak maakt op waarborg, dient u dit bewijs aan uw leverancier voor te leggen. Nadat uw aanspraak als gegrond
wordt beschouwd, verplicht POLYPANE GLASINDUSTRIE N.V. zich, om kosteloos een nieuwe eenheid ter beschikking te stellen, op de oorspronkelijke
plaats

van

levering.

In

dezelfde

afmeting

en

samenstellingen

en

voor

hetzelfde

doel,

als

de

te

vervangen

eenheid.

Met inachtname van volgende voorwaarden:
1.
2.

Aan onze vertegenwoordiger moet op een redelijke wijze de mogelijkheid en toegang worden verleend om het betrokken paneel te
onderzoeken, voordat het wordt gedemonteerd.
Wij hebben het recht elk gebrekkig glaspaneel te vervangen door een ruit die inzake samenstelling en design gangbaar is op het tijdstip van
vervanging of dat wij op dat ogenblik als geschikt beschouwen, rekening houdend met de esthetische gevolgen daarvan.

Deze waarborg dekt geen:
1.
Onrechtstreekse en andere schade of verlies die gevolg is van enig gebrek aan het glaspaneel.
2.
Glaspanelen die niet werden behandeld, opgeslagen, geplaatst en onderhouden in overeenstemming met de huidige normen NBN S23-002
en technische voorlichtingen van het WTCB; TV214 - Glas en glasproducten, functies van beglazing; TV221 - Plaatsing van glas in sponningen.
3.
Glaspanelen die op een of andere manier werden gewijzigd of die aan een abnormale belasting werden onderworpen ten gevolge van druk,
hitte, onvoldoende airconditioning, gebrek aan afdoende voorzieningen die inkrimping en uitzetting in de raamkozijnen moeten mogelijk
maken. Of onderworpen aan belasting ten gevolge van beweging van de constructie of door een slecht gedrag van de ramen.
4.
Samenstellingen waarbij de dikte van de beglazing niet werden gespecificeerd volgens de normen NBN S 23-002/A1/AC, NBN S 23-002 en
NBN S 23-002-03;
5.
Condensvorming van de isolerende beglazing als gevolg van het niet doelmatig verhinderen van infiltratie en stagnatie van vocht in de
sponning.
6.
Glasbreuk (mechanische- en thermische glasbreuk).
7.
Vervangende beglazingen die gebreken vertonen nadat de garantieperiode van de oorspronkelijke beglazing is verstreken.
8.
Beglazingen waarvan de oorspronkelijke staat toevallig of met opzet gewijzigd of beschadigd werd door vergruizen, doorsnijden, slijpen of
aanbrengen van een zonwerende film of enige bedekkingslaag.
9.
In de spouw aangebrachte systemen (bv. zonneweringen) die in onze producten werden verwerkt. Hiervoor gelden specifieke afwijkende
waarborgvoorwaarden onder verantwoordelijkheid van de systeemleverancier.
10.
Gewapend draadglas of beglazing waartussen loodglas is aangebracht. Figuurglas waarbij de structuur zich in de spouwzijde bevindt.
11.
Beglazing die werd geplaatst in daken of zwembaden, zonder dat dit specifiek hiervoor werd besteld.
Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht, en is enkel geldig indien alle facturen betaald zijn, die betrekking hebben op de levering van
goederen onder deze garantie.
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