
Garantiebepalingen carport 
Garantie polycarbonaat 
Op de meerwandige polycarbonaat platen verlenen wij een beperkte en aflopende garantie van tien 
jaar. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing bij een correcte toepassing als koud 
gebogen beglazing en indien vervoerd, opgeslagen, verwerkt en onderhouden overeenkomstig de 
aanbevelingen van onze fabrikanten. 

Garantie aluminium 
Aluminium profielen worden geproduceerd onder de EN 15088-1:2005 en EN 755-1 norm. De 
aluminium samenstelling is voornamelijk EN AW-6060 en/of DIN AlMgSi 0,5 F22 kwaliteit. Op de 
aluminium delen van de carport verlenen wij 10 jaar garantie op materiaal en constructiefouten. Op 
blank aluminium vormt zich een natuurlijk oxidatielaagje waardoor het beter bestand wordt tegen 
andere elementen. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de toepassing en omgeving en valt 
niet onder de garantie. 

Garantie geassembleerde producten 
Voor onze complete producten gelden de garantiebepalingen van de toegepaste materialen, 
aangevuld met de product specifieke bepalingen. Voor al onze producten geldt dat deze met de 
grootst mogelijke zorg zijn geproduceerd en behandeld. 

Garantie poedercoaten 
Onze carports worden gepoedercoat volgens de Qualicoat-norm en voorzien van een 2-laags 
poedercoating. Op deze 2-laags poedercoating geldt een aflopende garantie van 5 jaar tot en met C3 
klimaat conform ISO 12944 normering. Omschrijving klimaatklasse 3: buiten, stad of industriële 
omgeving met gemiddelde SO2 pollutie en kuststreken met laag zoutgehalte.  

Reinigingsvoorschriften 
Tot 2x per jaar aantoonbaar reinigen met chemisch neutrale reinigingsmiddelen, een en ander 
afhankelijk van locatie en omgevingsfactoren.  

Reparatievoorschriften 
Beschadigingen als gevolg van montage of tijdens gebruik dienen onmiddellijk te worden hersteld om 
verdergaande schade aan het materiaal te voorkomen. 

Garantie-uitsluitingen 
De volgende zaken worden niet gedekt door garantie: 
Elke schade als gevolg van foutieve installatie of gebruik dat de begrenzingen overschrijdt of 
elke schade als gevolg van gebruik in abnormale omstandigheden. 
Elke schade aan of krassen op/in de poedercoating als gevolg van onzorgvuldig gebruik. 
Elke schade als gevolg van onvermijdelijke natuurrampen, vuur, storm, enz. 
Ook normale slijtage of degeneratie is uitgesloten van garantie. 

Windbelasting (volgens Eurocode 1, NEN-EN 1991-1-4) 
Windgebied I:  q(p) = 0,71 kN/m²   
Windgebied II:  q(p) = 0,60 kN/m²   
Windgebied III:  q(p) = 0,71 kN/m²   

Sneeuwbelasting (volgens Eurocode 1, NEN-EN 1991-1-3) 
q Q;k = 0,42 kN/m²  =  42 kg/m² 
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