
 
 

 

Carpentier Hardwood Solutions nv 

Abeeldreef 15  - 8760 Meulebeke, België 

+32 (0)51 48 89 61 - info@carpentier.be 

CONVENTIONELE GARANTIE ALU ONDERCONSTRUCTIE by grad 
 

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS biedt overeenkomstig haar algemene voorwaarden naast de 
wettelijke garanties eveneens een conventionele garantie op de hieronder beschreven materialen 
conform de modaliteiten en termijnen van de geldende garantievoorwaarden van de leverancier/ 
fabrikant. CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om de 
garantiebepalingen te actualiseren. 

 

Alu onderconstructie by grad 
Alle profielen 

Garantietermijn 

20 jaar 

Garantiehouder 

Burger & Cie 
ZI du Bois l’Abbesse - F-68660 Lièpvre  
Tel.: +33 (0)3 88 07 65 67 • E-mail: service.clientburger@burger.fr 

Toepassingsgebied garantie 

• Oxidatie met structurele risico’s (zware corrosie waarbij er gaten in de rails ontstaan, op voorwaarde dat ze volgens de 
geldende voorschriften werden geplaatst). 

• Abnormale vervorming van de onderconstructie. 

Garantievoorwaarden 

Voor terrassen: 

Belasting tot 200 kg/m²: 

• 1 terrasdrager om de 65 cm met de PR39 

• 1 terrasdrager om de 70 cm met de PR56 

Belasting tot 500 kg/m²: 

• 1 terrasdrager om de 35 cm met de PR39 

• 1 terrasdrager om de 60 cm met de PR56 

Uitsluitingen 

• Gebruik buiten de geldende voorschriften van Grad 

• Contact met zeewater (onderdompeling van de rails, rails geïnstalleerd direct aan de rand van de zee). 

• Contact met een ander metaal, waarbij zich een ongeschikt galvanisch koppel vormt (koper, gegalvaniseerd staal...). 

• Ongeoorloofde chemische behandeling. 

• Verandering van kleur en uitzicht door natuurlijke veroudering. 

• Installatie in een industriële omgeving, vanwege het risico op versnelde corrosie door chemische vervuiling. 

• Verbleking van het oppervlak (lichte oxidatie van het oppervlak heeft geen invloed op de mechanische sterkte van de 
rails). 

• Rails in langdurig contact met sterk zure of alkalische producten. 

Garantiewaarde 

Vervanging van de goederen overeenkomstig onderstaand verouderingspercentage: 

- bij privaat gebruik: 

• 0-2 jaar: 100% van de aankoopwaarde; 

• 3-10 jaar: 75% van de aankoopwaarde; 

• 11-15 jaar: 25% van de aankoopwaarde; 

• 16-20 jaar: 10% van de aankoopwaarde. 

 

- bij publiek gebruik: 

• 0-2 jaar: 100% van de aankoopwaarde; 

• 3-10 jaar: 50% van de aankoopwaarde; 

• 11-15 jaar: 10% van de aankoopwaarde; 

• 16-20 jaar: 5% van de aankoopwaarde. 
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https://carpentier.be/sites/default/files/2019-01/Carpentier-algemene-verkoopsvoorwaarden-NL.pdf

