GARANTIECERTIFICAAT

Lic. nr. 200

Voorwerp van de garantie:
Deze attestatie bevestigt dat Laramno nv onderstaande garantie aflevert aan de firma XYZ
betreffende het poedercoaten van xyz te xyz, gecoat onder Qualicoat licentie.
Deze GARANTIE dekt het gecoate aluminium tegen volgende gebreken:
•
•
•

onthechting, schilfering en blaasvorming
corrosie: behalve indien veroorzaakt door plooien en/of vervorming na applicatie van de
coating
verkrijting, verkleuring en glansverlies welke de vooropgestelde toleranties, volgens de
QUALICOAT voorschriften overschrijden

Duur van de garantie:

Nazorg:

De begunstigde van de garantie zal erop toezien dat de gecoate delen regelmatig aan een
vakkundig onderhoud onderworpen worden, ttz zesmaandelijks met een aluminiumreiniger en
eens per jaar met een glansmiddel. In kust- en risicogebieden dient de behandelingsfrequentie
naar behoefte verhoogd te worden. De onderhoudsbeurten dienen schriftelijk geregistreerd te
worden.
Indien de begunstigde zich in een van de voorwaarden bevindt om gebruik te maken van deze
garantie, zal Laramno n.v. naar een beste oplossing streven, om het werk esthetisch in zijn
normale staat te brengen.

Ivo Vermeeren
Algemeen Directeur

coördinaten van de firma:
Laramno NV Heistraat 90
9100 Sint-Niklaas
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Zijn uitgesloten van de garantie :
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte of aangebrachte schades.
de schades veroorzaakt door:
oorlog, terroristische daden of sabotage, opstand, oproer, volksrellen, staking, lock-out, opeising;
vulkanische uitbarstingen, 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.
de schades 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. Schade en corrosie
ontstaan door bewerkingen uitgevoerd door de constructeur indien deze niet de nodige maatregelen
genomen heeft om deze te voorkomen, zoals de behandeling van zaagsnedes met anticorro.
schades ten gevolge van aangebrachte fundamentele wijzigingen aan de gewaarborgde producten,
profielen of materialen. (fundamenteel = indien deze wijzigingen de primaire karakteristieken ervan
veranderen)
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; schades die het
normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden; onoordeelkundige waterhuishouding van het
concept; agressieve milieuomstandigheden.
de indirecte of immateriële schades zoals genotsverlies, werkloosheid, immobilisatie,
waardevermindering, vertragingsvergoedingen of –boetes, verlies van cliënteel, enz…
schades 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.
schades 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.
niet-verantwoorde vertraging in de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve bijwerkingen
welke besloten werden ingevolge inspecties, controles of testen, alsook alle vormen van corrosie die niet
binnen de 3 maanden na hun ontstaan schriftelijk gemeld werden.
schades ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdompeling in waterige oplossingen,
behalve bij voorafgaande schriftelijke aanvaarding door Laramno n.v.
kosten voor het beschikbaar stellen van klim- en steigermateriaal.
de structuren waarvan niet door facturen kan aangetoond worden dat het aanbrengen van de coating bij
de firma Laramno n.v. heeft plaatsgevonden.
rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van scheur-, barst-, en corrosievorming van objecten,
structuren of materialen welke na het aanbrengen van de coating vervormd of gebogen zijn.
schades 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…).
schade aan 3% of minder van het totaal gecoate oppervlak.
alle claims zolang de opdrachtgever niet al zijn financiële verplichtingen aan Laramno nv voldaan heeft.

Kostenregeling en maximering
De kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie komen geheel of gedeeltelijk voor rekening van Laramno
nv. Dit aandeel voor Laramno nv is afhankelijk van het jaar na levering waarin het gebrek schriftelijk aan
Laramno nv werd gemeld. Daarbij geldt voor de eerste vijf jaar 100% en vervolgens jaarlijks 10% minder.
Het aandeel van Laramno nv in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie zal nooit hoger zijn dan de
oorspronkelijke opdracht-/aanneemsom. Indien Laramno nv aantoont dat de oorzaak van het niet voldoen aan
de overeengekomen kwaliteitseisen gelegen is in de door Laramno nv van derden betrokken grondstoffen,
dan zal het aandeel van Laramno nv in de kosten van opnieuw bewerken en/of reparatie nooit hoger zijn dan
het bedrag dat de betreffende derde aan Laramno nv zal vergoeden.

Datum XY/XY/20XY
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