10
JAAR

GARANTIEBEPALINGEN

AD MEGATEC BVBA (hierna ADM) garandeert haar klanten op het raamprofiel/kleur/kleurfolie voor de duur van 10 jaar de
kleurechtheid en chemische bestendigheid van de door haar geleverde profielen onder de volgende voorschriften :

Kunststof raamprofielen Schüco in de kleur Wit Massa of Cremewit;
Kleurechtheid:
Getest volgens DIN EN 513 vertonen de oppervlakken van de profielen bij normaal gebruik ten opzichte van een nieuw profiel
geen grotere afwijkingen dan trap 3 van de grijsmaatstaf volgens ISO 105 A03 en voldoen daarmee aan de eisen van RAL GZ 716.
Deze garantie geldt voor een zoninstraling van maximaal 1860 kWh/m² per jaar tot een hoogte van 2000 m boven NN een
zoninstraling van 1400 kWh/m² per jaar vanaf een hoogte van 2000 m boven NN.
Chemische bestendigheid:
De profielen zijn ongevoelig voor ethanol, 10% vol. ammoniak, 10% vol. natriumchloride, evenals 10-35% vol. zoutzuren,
huishoudelijke, niet schurende en niet oplossende reinigingsmiddelen.

Met folie gelamineerde Schüco kunststof raamprofielen
Kleurechtheid:
Na tests volgens DIN EN 513 vertonen de oppervlakken van de profielen bij normaal gebruik ten opzichte van een nieuw profiel
geen grotere afwijkingen dan trap 3 van de grijsmaatstaf volgens ISO 105-A03 en voldoen daarmee aan de eisen van RAL-GZ 716.
Chemische bestendigheid:
De met folie gelamineerde profielen zijn ongevoelig voor alifatische benzine zoals bijvoorbeeld wasbenzine evenals tegen
huishoudelijke, niet schurende en oplossende reinigingsmiddelen.
AD MEGATEC BVBA (hierna ADM) garandeert haar klanten op het volledige “raamsysteem” :
10 jaar garantie op vormvastheid en kwaliteit in zoverre de gangbare normen niet worden overschreden
Beglazing:
10 jaar garantie vanaf fabricatiedatum
Glasbreuk/thermische breuk:
geen garantie
Condens:
enkel garantie voor condensatie in de beglazing
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Fabricagefouten:
bij controle op gebreken is de mate van doorzicht doorslaggevend, dwz. de waarneming van de achtergrond en niet het aanzicht
van het oppervlak. Daarbij mogen afgekeurde delen niet speciaal worden gemarkeerd. De test van de beglazingseenheden dient
te worden uitgevoerd op een afstand van circa 1.5 meter van het te beoordelen oppervlak. Testen vinden plaats bij diﬀuus
daglicht, vb. een bewolkte lucht zonder direct zonlicht of kunstlicht. De garantie betreft enkel het leveren van een nieuwe ruit in
het atelier of aan de voorzijde van de werf. Het ter plaatse brengen en het plaatsen van de ruit valt niet onder garantie. Voor de
beoordeling van beglazing naar garantie toe, worden de criteria gehanteerd die door de glasindustrie zijn opgelegd. Deze zijn
terug te vinden op www.vgi-fiv.be onder de rubriek ‘publicaties’ en klikken op ‘uitzicht van transparante beglazing voor
gebouwen.
Hang- en sluitwerk (Schüco):
10 jaar garantie op eigenschappen, functionaliteit en vormgeving, bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud. Bij wind en tocht
moeten de kip- en klapramen altijd gesloten en vergrendeld zijn. Normale slijtage en/of slijtage door extreem gebruik vallen niet
onder garantie. Afregelen van ramen na oplevering valt onder normaal onderhoud en kan niet worden ingeroepen als een garantie
– interventie.
Vliegenramen en Vliegen(schuif)deuren:
Deze worden technisch beschouwd als ‘loshangende’ elementen aan een woning en vallen derhalve buiten garantie.
Rolluiken:
Geen garantie op ‘uitwaaien’ van rolluiken. Om het risico hierop te beperken raden wij aan om minstens vanaf een breedte van
1800mm over te schakelen van PVC lamellen naar aluminium lamellen.De waarborg op de rolluiken bedraagt 3 jaar, behalve op
PVC kleuren in donkerbruin en houtstructuur. Er is geen waarborg op rolluiken met een aluminium blad in donkere kleuren. Er is
geen waarborg op rolluiken in aluminium die geplaatst zijn in een zone van 10km van de kustlijn. Bestellingen van rolluiken met
afmetingen buiten de vermelde maten/prijzen zijn op aanvraag. Bestellingen van rolluiken met afmetingen buiten de vermelde
maten/prijzen zijn zonder garantie.
Elektrische motoren:
Garantie gedurende 5 jaar van de technische gebreken die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de motoren type Somfy of
verdeeld door ADM.
Deze garantie van 5 jaar vervalt onder de volgende omstandigheden;
Wanneer de motor verkeerd geïnstalleerd werd, zowel elektrisch als mechanisch. Wanneer de motor gewijzigd, geopend of
hersteld werd buiten de fabrikant om. Wanneer de motor gebruikt werd met andere componenten (oa. schakelaars en/of
sturingen) die niet door de fabrikant geleverd of goedgekeurd werden. Wanneer de motor werd gebruikt voor andere dan de
door de fabrikant voorgeschreven doeleinden. Wanneer de motor niet gemonteerd werd volgens de aansluitschema’s en de
geldende regels voor elektriciteit. Wanneer de motor beschadigd is door slechte opslag, transport of natuurrampen zoals vb.
blikseminslag.

Garantievoorwaarden/modaliteiten:
Toepassingsgebied:
Huidige garantie wordt door de hierboven genoemde garant geografisch verstrekt binnen de Belgische markt en onverlet de
krachtens nationale wetgeving aan de consument toegekende rechten inzake de verkoop van consumptiegoederen.
Ten opzichte van het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank gelden de regelingen conform het ten grondslag liggende
aankoopcontract van de garant.
Voorwerp:
Deze garantie geldt uitsluitend voor bij aflevering niet zichtbare gebreken.
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Aanvang, duur, uitoefening:
De garantie begint bij de aflevering van de goederen bij de klant en eindigt automatisch aan het einde van de garantieperiode.
Garantieaanspraken dienen onverwijld - uiterlijk binnen 7 dagen - na het bekend worden schriftelijk met bijvoeging van alle
relevante bescheiden bij ADM te worden gemeld.
De garantieperiode wordt niet verlengd en vangt ook niet opnieuw aan na reparaties of vervanging van delen in het kader van
garantievergoedingen.
Door het aanvaarden van een financiële (schade)vergoeding vervallen alle verdere garantie-eisen op desbetreﬀende zaak
doorheen de tijd.
De garantie wordt enkel verstrekt ten aanzien van de koper-consument en is niet overdraagbaar aan derden
Omvang van de dekking:
Erkent ADM na controle de garantieclaim, dan zal ADM naar eigen keuze een of meerdere van de volgende mogelijke diensten
verlenen: reparatie ter plaatse, levering van tenminste een gelijkwaardig product of schadevergoeding.
Werkuren en verplaatsingskosten:
Garanties hebben enkel betrekking op materiaal en nooit op werkuren en verplaatsingskosten.
Beschadigingen en functionaliteit:
Er wordt geen garantie toegestaan op beschadigingen, het slecht functioneren van onderdelen en andere zich voordoende
mankementen, waarvan er geen directe oorzaak of schuld bij ADM ligt.
Ten niet limitatieve titel zal de door ADM verleende garantie niet gelden ingeval van;
• Slecht functioneren van deuren doordat de tochtborstel dicht zit met chappe, mortel, ed.
• Slecht functionerende sluitingen als gevolg van vervuiling.
• Slecht functioneren van ramen/deuren als gevolg van onachtzaam gebruik door andere partijen. Slecht functioneren van
ramen/deuren door onvakkundige plaatsing, afregeling en/of foutief opcalleren van glas/paneel.
• Beschadigingen door onachtzaam omgaan met het materiaal bij het uitvoeren van andere werken (slijpinslag, krassen, deuken,
installatie en/of transportschade door derden ed…)
• Slecht functioneren van onderdelen en andere zich voordoende mankementen als gevolg van extreme (weer)omstandigheden
en/of inbraakschade
• Slecht functioneren in geval van niet naleven van de onderhoudsvoorschriften.
ADM adviseert dan ook een grondige controle uit te voeren van de materialen bij levering en eventuele opmerkingen onmiddellijk
(binnen de 24h ) schriftelijk mee te delen.
Onderhoudsvoorschriften:
PVC ramen en deuren zijn onderhoudsvriendelijk maar niet onderhoudsvrij. Onze onderhoudsvoorschriften zijn terug te vinden op
onze website www.admegatec.com
Opmerking:
Voor alle niet omschreven goederen, geleverd door ADM, gelden de garantievoorwaarden die van kracht zijn bij desbetreﬀende
toeleveranciers. Voor alle goederen, niet geleverd door ADM wordt geen garantie door deze laatste toegepast.
Garantiebepalingen worden pas van kracht na het voltooien van alle financiële verplichtingen door alle partijen en het
vervolledigen/handtekenen van onderstaande.

