CONCEPT TIEN JAAR GARANTIEVERKLARING
1. Het thermisch verzinken wordt uitgevoerd in overeenstemming met NEN-ENISO 1461 respectievelijk de op het tijdstip van uitvoering geldende NEN-norm,
respectievelijk een andere overeengekomen norm, hetgeen vastgelegd wordt in
een keurrapport thermisch verzinken, waarbij de inspectie wordt uitgevoerd op
het terrein van Verzinkerij Weert door een, tot keuring bevoegde, medewerker
van Verzinkerij Weert, voor rekening van de afnemer.
2. Voor het verkrijgen van dekking onder de “Garantieverklaring 10 jaar” dient de
klant vóór of gelijk met het plaatsen van de betreffende verzinkopdracht hierom
schriftelijk te verzoeken, waarna Verzinkerij Weert de inspectie na het verzinken
regelt en vervolgens de “Garantieverklaring 10 jaar” aan de afnemer schriftelijk
bevestigt, onder overhandiging van het inspectierapport.
3. De “Garantieverklaring 10 jaar” houdt in dat, indien binnen de garantietermijn
van tien jaar meer dan 5% van het verzinkte oppervlak, anders dan als gevolg
van nadien doorgevoerde mechanische en/of chemische bewerkingen of
beschadigingen niet meer door zink wordt beschermd, Verzinkerij Weert het
werk (object) opnieuw zal verzinken. De afnemer zal, indien dit geval zich
voordoet gedurende de eerste 5 jaar 0%, na 6 jaar 20%, na 7 jaar 40%, na 8
jaar 60%, na 9 jaar 80% en na 10 jaar 100% van de normale verzinkkosten aan
Verzinkerij Weert vergoeden. (Tussenliggende perioden tussen 5 en 10 jaar
door interpolatie te berekenen.) Indien de afnemer zijn financiële verplichtingen
voor het thermisch verzinken van het onderhavige werk (object) niet is
nagekomen, vervalt het recht op garantie.

4. De garantie wordt verleend onder de voorwaarden dat:
a) Staal en constructie geschikt zijn en juist ontworpen voor het gebruiksdoel
en voor het thermisch verzinkproces, in overeenstemming met de geldende
voorschriften en aanbevelingen.
b) Het verzinkte oppervlak niet zal worden blootgesteld aan een temperatuur
hoger dan 200°C en/of aan een omgeving waarin de omstandigheden
zodanig zijn (b.v. door aanwezigheid van agressieve chemicaliën) dat
hierdoor vooraf schade redelijkerwijs kan worden voorzien.
c) Het verzinkte staal voor en tijdens de montage in overeenstemming met de
geldende voorschriften, adviezen en aanbevelingen wordt opgeslagen en
gehanteerd.
d) Er geen wijziging in het bekend zijnde gebruiksdoel van het object noch in
de invloed van de directe omgeving op het object zal hebben
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plaatsgevonden gedurende de looptijd, dan na overleg met en onder
goedkeuring van Verzinkerij Weert.
e) Er geen tussentijdse (opknap)werkzaamheden aan het werk (object) zijn
uitgevoerd, dan na overleg met en onder goedkeuring van Verzinkerij Weert.
f) Binnen 30 dagen na het constateren van het falen van de zinklaag dit
schriftelijk aan de garantiegever is medegedeeld, waarbij verklaard wordt dat
aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, alsmede het bewijs wordt
geleverd, dat Verzinkerij Weert het werk (object) heeft verzinkt.
g) De schade niet het gevolg is van brand, oorlog of natuurrampen.
5. De algemene voorwaarden voor thermisch verzinken van Verzinkerij Weert zijn
van toepassing. Alleen in zoverre blijkens deze garantiebepalingen expliciet aan
de wederpartij van Verzinkerij Weert enig recht is toegekend, prevaleren deze
garantiebepalingen boven deze algemene voorwaarden. Meer in het bijzonder
dekt de garantie slechts de schade aan de zinklaag, en geen schade aan het
werk of object. Tevens vallen onder deze garantieverplichtingen niet:
• demontage, transport- en hermontagekosten;
• verwijderen of weer aanbrengen van verdere deklagen;
• gevolgschade.
6. Deze garantieverklaring is niet geldig, indien de algemene voorwaarden van
Verzinkerij Weert niet (of niet langer) van toepassing zijn. Voor zover de
afnemer van Verzinkerij Weert niet over de tekst van de algemene voorwaarden
van Verzinkerij Weert beschikt, is hij gehouden aan de Verzinkerij Weert
schriftelijk om een exemplaar te verzoeken, aan welk verzoek Verzinkerij Weert
zo spoedig mogelijk zal voldoen. Normaliter zullen de algemene voorwaarden te
vinden zijn op de ommezijde van blad 1.

7. Ingeval van verschil van mening over te toepassing van de garantie zal de
beslissing liggen bij de directie van de Zinkinfo Benelux, die zich in deze door
(externe) algemeen erkende deskundigen kan laten adviseren.
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