
  

Verdouw Bouwproducten BV in de fabriek geverfde gevelbekleding 

GARANTIEVOORWAARDEN 

  
22-10-2015  

  
  

1. Algemene informatie over van te voren gecoate gevelbekleding, 
productietechnologie, algemene garantievoorwaarden.  
1.1. Product.  
• Houtsoort vuren (Picea Abies).  
• Minimale daadwerkelijke dikte van het profiel is 18 mm.  
• Oppervlak fijn bezaagd, gegroefd of geborsteld.  

• Vochtgehalte van hout vóór het verwerken: maximaal 18 %.  

  

1.2. Productietechnologie.  
• Dekkende kleuren:  

Bewerking  Productomschrijving  Schildermethode  

Grondverf  Teknol Aqua 1410-01  Vacuüm- of borstelmachine  

Eerste laag van deklaag  Teknos Nordica EKO 3330-03  Vacuüm- of borstelmachine  

Eerste laag van deklaag  Teknos Nordica Eko 3330-03  Vacuüm- of borstelmachine  

  
Na het aanbrengen van de grondlaag dient de dikte van de deklaag bij dekkende kleuren 
minstens 150 g/m2 te zijn als het nat is. De verdeelde hoeveelheid van de industriële 
dekkende deklaag dient 2 x 125 g/m2 te zijn als het nat en niet verdund is.  

  
• Transparante kleuren:  

Bewerking  Productomschrijving  Schildermethode  

Grondverf  Teknol Aqua 1410-01  Vacuüm- of borstelmachine  

Eerste laag van deklaag  Teknos Nordica Eko 3330 – 12  Vacuüm- of borstelmachine  

Tweede laag van deklaag  Teknos Nordica Eko 3330 - 12  Vacuüm- of borstelmachine  

  
Na het aanbrengen van grondlaag dient de dikte van de deklaag bij transparante kleuren 
minstens 80 g/m2 te zijn als het nat is. De verdeelde hoeveelheid van de industriële 
dekkende deklaag dient 2 x 125 g/m2 te zijn als het nat en niet verdund is.  

  

1.3. Algemene garantievoorwaarden.  
• Voor dekkende kleuren dekt de garantie de functionaliteit van de verfcombinatie 

gekozen door de klant voor 10 jaar bij gebouwen van 1 of 2 verdiepingen met 
dakranden.  

  
• Voor transparante kleuren geldt een garantie van 5 jaar voor gezamenlijk gekozen 

kleuren voor gebouwen van 1 tot 2 verdiepingen met dakranden.  
  

2. Technische voorwaarden. Bijzondere voorwaarden en 
beperkingen. Verslaglegging.  
 

2.1. Technische voorwaarden.  
• De garantie geldt alleen voor gebouwen van 1 tot 2 verdiepingen met dakranden.  

  
• Minimale lengte van de dakranden is 600 mm, minimale hoogte van de onderkant van de 

gevelbekleding is 300 mm van de grond. Bij kleinere parameters vervalt deze garantie. 
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• Gebouwen hoger dan 2 verdiepingen of zonder dakranden voldoen niet aan deze garantie. 

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in een dergelijk geval de 
gevelbekleding wordt beschouwd als een gevelbekleding in extreme omstandigheden en 
dat de producent van de gevelbekleding niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de 
gebruikstijd van de gevelbekleding.  

  
• De installatie dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies betreffende 

onder meer de noodzakelijke ventilatie, bevestigingen, het schilderen van kopse kanten van 
het hout en voeglood bij ramen en deuren. Voor meer informatie zie “INSTRUCTIES voor in 
de fabriek geverfde gevelbekleding“. In geval van gebreken gedurende de installatie van de 
producten vervalt de garantie.  

  
• Het normale onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de “INSTRUCTIES voor in de 

fabriek geverfde gevelbekleding“. In geval van onjuist onderhoud en reparaties vervalt de 
garantie.  

  

2.2. Bijzondere voorwaarden en beperkingen. Verdouw Bouwproducten 
BV is niet aansprakelijk bij de volgende omstandigheden:  

• Klachten vanwege schimmelproblemen van geverfd oppervlak: er ontstaat vuil op alle 
geverfde oppervlakken en dat werkt als substraat voor schimmelsporen. Geverfde 
oppervlakken dienen door de eindgebruiker te worden gereinigd met water indien nodig.  

  
• Externe redenen buiten invloed van Verdouw Bouwproducten BV met als gevolg schade 

aan het verfsysteem (voorbeelden zijn niet uitputtend): onbereikbare delen, mechanische 
beschadiging, onjuiste reiniging of gebruik, nalatigheid, explosie, ioniserende straling, 
botsing of een ander ongeval, brand, natuurrampen, oorlogen (verklaard of niet verklaard), 
vandalisme, rellen, anarchisme of andere kwaadwillige handelingen van misdrijven, 
arbeidsonrust, chemische aanval, waterschade en dergelijke.  

  
• Gebreken gedurende de installatie van de producten met als gevolg een verzwakte coating.  

  
• Kwastvergeling. Hars is een natuurlijk opkomende stof, aanwezigheid daarvan is niet 

afhankelijk van eventuele gebreken van materiaal of arbeidskrachten. Indien de hars het 
geverfde oppervlak beschadigt, moeten de hars en de beschadigde verf verwijderd worden 
en het bruin gekleurde oppervlak dient te worden overgeschilderd. De garantie vervalt 
indien de reparatiewerkzaamheden niet onmiddellijk uitgevoerd worden.  

  
• Afgewerkte oppervlakken die onder de garantie vallen mogen kleinere beschadigingen 

hebben (5 % van het totale oppervlak) die geen maatregelen vereisen.  
  

• De garantie geldt niet voor gebouwen die blootgesteld zijn aan de zoute zeelucht.  
  

2.3. Verslaglegging.  
De eindklant moet jaarlijks inspecties uitvoeren en de daarbij ontdekte gebreken repareren 

en rapporteren aan de producent. De garantie vervalt indien de klant het jaarlijks verslag niet 
aan de producent heeft gestuurd. Voor geverfde oppervlakken dient het verslag het volgende te 
vermelden:  

  
• Uitgevoerd onderhoud; reiniging, data.  
• Algemene indruk (het object wordt geïnspecteerd vanaf een afstand).  
• Gebreken en tekortkomingen tot 5 % van het oppervlak, foto’s.  
• Maten en tijdschema voor het verhelpen van gebreken en tekortkomingen.  

  

3. Behandeling van klachten.  
Verzoeken tot vergoeding van beschadigingen van geverfde oppervlakken dienen aan Verdouw 

Bouwproducten BV  schriftelijk binnen 14 dagen te worden gemeld, gerekend vanaf de dag van het 
ontdekken van het gebrek of vanaf de dag waarop de klant het gebrek redelijkerwijze had moeten 
opmerken.  
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