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	Hetgeen onder deze waardes blijft wordt gezien als inherent aan het lamineren
van glas met PVB-folie en komt niet voor enige garantie in aanmerking. De
garantie heeft geen betrekking op eventuele andere afwijkingen.
2.	De onder het vorige lid genoemde garantie wordt verstrekt onder de voorwaarden
dat de plaatsing van het product voldoet aan de eisen die gesteld worden
volgens de dan van toepassing zijnde normen NEN 3576 en NEN 2608, alsmede
aan de richtlijnen uit de op het moment van plaatsing geldende NPR 3577 en
de NPR 3599. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle
plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede de algemene voorwaarden van
GLASSOLUTIONS B.V.
3.	Op deze garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt door de contractspartij
van GLASSOLUTIONS B.V. en alleen indien:
• Het product niet gebroken of gebarsten is;
• Het product niet fysiek of chemisch is aangetast;
•	Er sprake is van een product, dat van glas en een tussenlaag in PVB-folie is
gemaakt; andere types tussenlagen of andere producten die in de PVB-folie
zijn verwerkt, vallen niet onder deze garantie;
•	Er geen samenstelling met glas werd aangewend met 1 of meerdere
structuurzijden.
•	Alle aangewende materialen welke in contact komen met de tussenlaag van
het product compatibel zijn met deze tussenlaag, zoals: spacers, dichtings- en
verlijmmiddelen, stelblokjes, onderhoudsproducten, etc.;
•	Het product conform de geldende normen en voorschriften is
gemanipuleerd, opgeslagen, vervoerd en geplaatst;
• Er geen houten stelblokjes werden gebruikt bij de plaatsing;
• Het product conform de geldende normen is onderhouden;
•	Het product niet is blootgesteld aan abnormale weersomstandigheden;
•	Het product niet is toegepast voor uitzonderlijke doeleinden, die resulteren in
een hogere mechanische , chemische en/of temperatuursbelasting
•	Het product de juiste glasdikte of –samenstelling heeft volgens zijn functie of
toepassing;
•	De constructie waar het zich in bevindt volgens de regels der kunst werd
uitgevoerd en aangepast is aan een toepassing met gelaagd glas en er geen
bouwtechnische oorzaken zijn, zoals het verzakken van het gebouw waardoor
er spanning in het product optreedt;
•	Er geen sprake is van vervorming en/of verandering van de omringende
constructie (het uitnemen en herplaatsen van het product daaronder
begrepen);
•	De constructie voorzien is van afwaterings- of verluchtingskanalen, -gaten of
–sleuven;
•	Bevestigingselementen zoals klemmen, bouten en scharnieren geen druk
uitoefenen groter dan 10 N/cm2;
•	De constructie goed is onderhouden, ten behoeve van intacte soepele
afdichtingen, vrij verluchtings- en afwateringsgaten;
•	Er geen sprake is van stagnerend water, vervuiling van het glas en
constructie, mos dan wel algengroei;
•	De eventuele specifieke richtlijnen en instructies van GLASSOLUTIONS B.V.
inzake verwerking, opslag, installatie en onderhoud zijn nageleefd.
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4.	De garantie houdt in dat GLASSOLUTIONS B.V., indien gedurende de garantie
termijn in het product de in lid 1 omschreven delaminatie of kleurverandering
optreedt zonder dat een van de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van
toepassing is, een identieke of, indien de betreffende uitvoering niet meer
leverbaar is, een qua prestaties vergelijkbare, vervangende eenheid ter beschikking
stelt op de plaats van oorspronkelijke levering en dat GLASSOLUTIONS B.V. een
bijdrage in de herplaatsingskosten verstrekt van € 15,- per m2 per vervangen
glaseenheid. Elke andere aansprakelijkheid, waaronder maar niet uitsluitend die
voor verdergaande herplaatsingskosten, indirecte of gevolgschade, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5.	Om voor bovengenoemde garantie in aanmerking te komen moet de contracts
partij van GLASSOLUTIONS B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen
van elk vermeend defect en GLASSOLUTIONS B.V. de mogelijkheid bieden om het
product te inspecteren in de situatie, de toepassing van het product en dit vóór
het wordt verwijderd, ontmanteld uit de constructie of het systeem.
6.	
Claims die worden ingediend na de einddatum van de garantie
periode zijn
uitgesloten van enige garantie. De garantieperiode voor elk vervangingsproduct
dat krachtens deze garantiebepalingen wordt geleverd, zal nooit langer zijn dan
de resterende garantieperiode van het originele product. Geen garantie wordt
verleend indien en zolang niet volledige voldoening van de facturen van
GLASSOLUTIONS B.V. heeft plaatsgevonden.
7.	Deze garantiebepalingen gelden ten aanzien van de oorspronkelijke contractspartij
van GLASSOLUTIONS B.V. en zijn niet vatbaar voor overdracht aan een derde
partij. Een derde partij kan geen beroep doen op deze garantiebepalingen. Een
meer uitgebreide garantie die door de contractspartij van GLASSOLUTIONS B.V.
(uitdrukkelijk of stilzwijgend) aan een derde wordt verleend, houdt geen wijziging
of uitbreiding in van de garantie van GLASSOLUTIONS B.V. conform deze
garantievoorwaarden.
8.	
Op alle transacties tussen GLASSOLUTIONS B.V. zijn de algemene verkoop
voorwaarden van GLASSOLUTIONS B.V. van toepassing, te raadplegen via de
website www.glassolutionsBV.nl. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de
algemene verkoopvoorwaarden van GLASSOLUTIONS B.V. en deze garantie, dan
heeft deze laatste voorrang. Algemene voorwaarden van de contractspartij zijn
uitdrukkelijk uitgesloten.

10-2019 - Onder voorbehoud van wijzigingen.

1.	GLASSOLUTIONS B.V. verstrekt aan haar contractspartij (de zogenaamde “eerste
koper”) een garantie (niet zijnde een fabrieksgarantie) op de gelaagd glas
producten STADIP, STADIP PROTECT, STADIP SILENCE, STADIP SECURIT en
STADIP BUILDER (hierna: het “product”). Deze garantie houdt in dat gedurende 5
(vijf) jaren, gerekend vanaf de verzenddatum van het glas vanuit GLASSOLUTIONS
B.V. of vanuit de fabriek naar het door de contractspartij opgegeven adres, geen
betekenisvolle delaminatie of zichtbare kleurverandering van de PVB-folie zal
ontwikkelen. Als een betekenisvolle delaminatie wordt beschouwd:
•	Randdelaminatie (onthechting van de folie): meer dan 10 mm van de rand en
dit op de volledige omtrek;
•	Teruggetrokken tussenlaag (door krimp van de folie): meer dan 5 mm van de
randen.

