20 Jaar Kleurgarantie – garantievoorwaarden

Artikel 1 - Garantie
1.1

1.2
1.3

KEIM Nederland B.V. garandeert de opdrachtgever (in dit geval de eindgebruiker) dat de
KEIM producten die zijn verwerkt op het project/gebouw binnen een termijn van 20 jaren
(garantieduur) na oplevering van de betreffende schilderwerkzaamheden door het
uitvoerend schildersbedrijf hun kleurkwaliteit in de zin van de hoogste kleurbestendigheid
volgens deze garantietoezegging behouden.
Deze kleurgarantie geldt ten aanzien van de volgende KEIM producten: KEIM Purkristalat,
KEIM Granital, KEIM Soldalan en KEIM Concreton-W (verfsysteem).
Deze garantie geldt onder restrictie van de navolgende voorwaarden.

Artikel 2 – Aanvraag Garantiecertificaat
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Als voorwaarde om de garantie aan te kunnen vragen geldt dat het betreffende project door
het uitvoerend schildersbedrijf schriftelijk moeten worden aangemeld, conform het format
van de garantiegever, zijnde KEIM Nederland B.V.
Als bewijs voor een succesvolle aanmelding, registratie en aanspraak op onderhavige
garantie, ontvangt de betreffende schilder een door KEIM opgesteld Garantiecertificaat.
Het Garantiecertificaat is gespecificeerd naar de klant en het gebouw.
Het Garantiecertificaat dient door de schilder te worden doorgestuurd naar de
opdrachtgever.
De schriftelijke aanvraag van de garantie dient binnen een termijn van zes (6) maanden na
oplevering van het betreffende schilderwerk door KEIM ontvangen te zijn. Bij de schriftelijke
aanvraag dient de aanmelder te bevestigen dat hij klant is van KEIM of van één van de
handelspartners van KEIM.
Onvolledige of onjuiste aanvragen en/of opgaven bij de aanmelding van een gebouw kunnen
de garantie ongeldig maken. De voor de registratie noodzakelijke gegevens bevatten:
naam en adres uitvoerend schildersbedrijf;
naam en adres project;
opdrachtgever;
eigenaar van het gebouw;
het toegepaste product;
de toegepaste kleur.

Artikel 3 – Kleurgarantie
3.1

De gegarandeerde kleurkwaliteit heeft betrekking op de pigmentafhankelijke
kleurbestendigheid van de verf. De beoordeling van de kleurbestendigheid in het kader van
deze garantie vindt plaats conform het BFS merkblad nr.26 van juli 2007 (BFS:
Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz) met betrekking tot de licht- en UVbestendigheid van kleurpigmenten.

3.2

3.3

3.4

De maximaal te tolereren kleurverandering gedurende de garantietermijn van 20 jaar dient
te voldoen aan de eisen die in het BFS merkblad nr.26 worden gesteld ten aanzien van het
pigment en de kleurafhankelijke veranderingen conform groep 1: “nauwelijks veranderd”.1
De garantieaanspraak betreft uitdrukkelijk geen veranderingen in de optiek, die door andere
invloeden dan de gebruikte pigmenten kunnen ontstaan, in het bijzonder verandering
ontstaan door: vervuiling, aangroei van algen en schimmel, verwering of inwerkingen van
buitenaf.
Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op de garantie, indien aan de volgende cumulatieve
voorwaarden is voldaan:
- de betreffende schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de destijds geldende
verwerkingsvoorschriften van KEIM onder vermelding van een geldig advies;
- de schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een gekwalificeerd schilders-, stuc- of
onderhoudsbedrijf, dat in het handelsregister van de KvK is geregistreerd;
- de verflagen zijn aangebracht op een geschikte ondergrond, conform advies en de
garantie heeft alleen betrekking op de verticale delen (horizontale delen zijn
uitgesloten);
- de bouwconstructie, verwerking en het schilderen is conform een algemeen erkende
regel der techniek uitgevoerd;
- het gaat niet om een fout of een schade die door geweld, mechanische inwerking (bv.
hagel), vervuiling , organische aangroei of verwering terug te voeren is;
- de bouwdelen evenals het KEIM verfsysteem geen tekenen vertonen van onzorgvuldige
nabehandeling of herstellingen (in het bijzonder indien het herstellingen betreft waar
geen KEIM product is gebruikt of indien een KEIM product niet volgens de stand der
techniek is uitgevoerd).

Artikel 4 – Aanspraak op garantie
4.1

4.2
4.3
4.4

1

Een eindgebruiker kan aanspraak maken op de onderhavige garantie indien ondanks de
garantietoezegging een ongunstige kleurafwijking is ontstaan tussen de huidige kleurkwaliteit
op het moment van aanspraak in vergelijking tot de toenmalige kleurkwaliteit op het
moment van de garantietoezegging.
De eindgebruiker dient te bewijzen dat de huidige kleurkwaliteit afwijkt van de kleurkwaliteit
op het moment van de garantietoezegging.
De eindgebruiker dient tevens een rekening van de schilder en het garantiecertificaat over te
leggen.
De kosten voor het garantiebewijs komen voor rekening van de eindgebruiker.

Het Duitse schema Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz nr .26 geeft informatie over de kleurverandering van
verflagen. Groep 1 staat voor zeer goede UV-bestendige anorganische pigmenten die een nauwelijks zichtbare
kleurverandering tonen.

Artikel 5 – Omvang garantie en garantieduur
5.1

5.2

Indien een kleurafwijking conform artikel 4.2 door de eindgebruiker wordt bewezen binnen
een termijn van 20 jaar na oplevering van het schilderwerk, zal op grond van deze garantie
door de Garantiegever gratis de benodigde hoeveelheid gevelverf aan de Opdrachtgever ter
beschikking gesteld worden, die noodzakelijk is om de kleur in de oorspronkelijke staat terug
te brengen.
Het inroepen van de garantie door de eindgebruiker zal niet leiden tot verlenging van de
garantietermijn.

Artikel 6 – Slotbepalingen
6.1
6.2

6.3
6.4

6.4

6.5

Deze garantie geldt alleen voor gebouwen, die na 1 januari 2016 door een vakschilder en/of
applicateur zijn behandeld.
De contractuele en wettelijke rechten en plichten van de eindklant tegenover de betreffende
vakschilder en/of applicateur worden in deze garantie niet geregeld. Deze garantieregeling
heeft generlei invloed op de wettelijke garantie van de verwerker ten opzichte van de
opdrachtgever.
Deze garantie is uitsluitend geldig in Nederland en België.
De garantie aanspraak is beperkt tot de gratis levering van materiaal. Kosten voor arbeid,
steigers en dergelijke of andere voorzieningen buiten de materiaalleveringen vallen niet
onder deze garantie en kunnen onder deze garantie niet worden geclaimd.
Indien een artikel uit deze garantieverklaring niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar blijken te
zijn, dan blijven de overige artikelen van deze garantieverklaring onverminderd van kracht.
Indien een artikel niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, dan zal een vervangende bepaling
geformuleerd worden die wel rechtsgeldig en/of uitvoerbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij
de strekking van het te vervangen artikel.
Op deze garantieverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

