
door vandaglas b.v., hierna te noemen 
“vandaglas”, wordt een garantie verstrekt op de 
door haar geleverde producten met inachtneming 
van de hierna volgende bepalingen. 

1. algemeen
 1. per productgroep zijn naast de in dit artikel
   genoemde algemene voorwaarden specifie-
 ke garantievoorwaarden van toepassing,
  welke in het onderstaande staan beschre-
 ven. 
 2. op alle transacties tussen vandaglas en
  haar contractspartij zijn de algemene ver-
 koopvoorwaarden van vandaglas van toe-
  passing, te raadplegen via de website 
 www.vandaglas.nl. indien er sprake is van
  strijdigheid tussen de algemene verkoop-
 voorwaarden van vandaglas en deze ga-
  rantie, dan heeft deze laatste voorrang.   
 algemene voorwaarden van de contracts-
 partij zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. deze garantiebepalingen gelden ten aan-
  zien van de oorspronkelijke contractspartij  
  van vandaglas en zijn niet vatbaar voor
  overdracht aan een derde partij. een derde
  partij kan geen beroep doen op deze garan-
  tiebepalingen. een meer uitgebreide garan-
 tie die door de contractspartij van 
 vandaglas (uitdrukkelijk of stilzwijgend)
  aan een derde wordt verleend, houdt geen
  wijziging of uitbreiding in van deze garantie
  van vandaglas.
 4. om voor garantie in aanmerking te komen  
  moet de contractspartij vandaglas onmid-
 dellijk schriftelijk op de hoogte brengen  
 van elk vermeend defect en vandaglas de
  mogelijkheid bieden om het product te in-
 specteren in de situatie, de toepassing van
  het product en dit vóór het wordt verwij-
 derd, ontmanteld uit de constructie of uit
  het systeem wordt gehaald.
 5. claims die worden ingediend na de eindda-
  tum van de garantieperiode zijn uitgesloten
  van enige garantie. de garantieperiode voor
  elk vervangingsproduct dat krachtens deze
  garantiebepalingen wordt geleverd, zal
  nooit langer zijn dan de resterende garan-
 tieperiode van het originele product. 
 6. geen garantie wordt verleend indien en zo-
   lang niet volledige voldoening van de factu-
  ren van vandaglas heeft plaatsgevonden.
 7. de garantie houdt in dat vandaglas, indien
  gedurende de garantietermijn sprake is van
  een defect dat onder de product specifieke
  garantie valt zonder dat een van de beper-
 kingen of uitsluitingen van toepassing is,  
 een identieke of, indien de betreffende   
 uitvoering niet meer leverbaar is, een qua
  prestaties vergelijkbare, vervangende een-
  heid ter beschikking stelt op de plaats van
  oorspronkelijke levering en dat vandaglas
  een bijdrage in de herplaatsingskosten ver-
  strekt van maximaal € 15,- per m2 per ver
  vangen glaseenheid. vandaglas kan er ook

  
 voor kiezen om in plaats van een vervan-
 gende eenheid ter beschikking te stellen,
  het reeds voldane factuurbedrag dat be-
  trekking heeft op de waarde van de te ver-
  vangen glaseenheid. elke andere aanspra-
 kelijkheid, waaronder maar niet uitsluitend
  die voor verdergaande herplaatsingskosten,
  indirecte of gevolgschade, wordt uitdrukke-
 lijk uitgesloten. 
 8. de garantie wordt verstrekt onder de voor-
  waarden dat de plaatsing van het product
  voldoet aan de eisen die gesteld worden
  volgens de dan van toepassing zijnde nor-
 men (alsmede de hierin opgenomen refe-
 renties naar andere normen en eventuele
  aanhangsels) nen 1279, 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 plaat-
 sings- en onderhoudsvoorschriften alsme-
 de de algemene voorwaarden van 
 vandaglas.
 9. op deze garantie kan slechts aanspraak   
  worden gemaakt indien:
  de originele aankoop bon kan worden   
  overlegd;
  het product niet gebroken of gebarsten is;
  het product niet fysiek of chemisch is   
  aangetast;
  het product conform de geldende normen
   en voorschriften is gemanipuleerd, opgesla-
  gen, vervoerd en geplaatst;
  er geen houten stelblokjes werden gebruikt
   bij de plaatsing;
  het product conform de geldende normen
   is geplaatst en onderhouden;
  het product niet is blootgesteld aan abnor-
  male weersomstandigheden;
  het product niet is toegepast voor industri-
  eel gebruik; 
  het product niet verticaal is geplaatst;
  het product niet is toegepast voor uitzon-
  derlijke doeleinden, die resulteren in een
   hogere mechanische , chemische en/of
   temperatuur belasting, zoals bijvoorbeeld –
   maar niet uitsluitend – zwembaden en was-
   straten; 
  het product de juiste glasdikte of –samen-
  stelling heeft volgens zijn functie of 
  toepassing; 
  de constructie waar het zich in bevindt vol-
   gens de regels der kunst werd uitgevoerd
   en er geen bouwtechnische oorzaken zijn,
   zoals bijvoorbeeld het verzakken van het
   gebouw waardoor er spanning in het pro-
  duct optreedt;
  er geen sprake is van vervorming en/of ver-
   andering van de omringende constructie
   (het uitnemen en herplaatsen van het pro-
  duct daaronder begrepen), ongeacht de
   oorzaak daarvan;
  er geen sprake is van mechanische oorza-
  ken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen,

 
  breuk tijdens of na het plaatsen (afslijpen
   of bijwerken van de eenheid daaronder
   begrepen)
  de constructie voorzien is van afwaterings-
   of verluchtingskanalen, -gaten of –sleuven;
  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 instr-
  ucties van vandaglas inzake verwerking,
   opslag, installatie en onderhoud zijn nage-
  leefd.

2. gelaagd glas
 1. vandaglas verstrekt aan haar contracts-
  partij een garantie op de gelaagd glas pro-
   ducten. deze garantie houdt in dat gedu-
   rende 5 (vijf ) jaren, gerekend vanaf de pro-
   ductiedatum van het glas geen betekenis-
  volle delaminatie of zichtbare kleurveran-
  dering van de pvb-folie zal ontwikkelen. als
   een betekenisvolle delaminatie wordt be-
   schouwd:
  randdelaminatie (onthechting van de
   folie): meer dan 15 mm van de rand en dit
   op de volledige omtrek;
  teruggetrokken tussenlaag (door krimp van
   de folie): meer dan 5 mm van de randen.
  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. onverminderd hetgeen in artikel 1 lid 9
   van deze garantievoorwaarden is bepaald, 
  kan op deze garantie kan slechts aanspraak
   worden gemaakt indien:
  er sprake is van een product, dat van glas
   en een tussenlaag in pvb-folie is gemaakt; 
  andere types tussenlagen of andere pro-
   ducten die in de pvb-folie zijn verwerkt, 
  vallen niet onder deze garantie;
  er geen samenstelling met glas werd aan-
  gewend met 1 of meerdere structuurzijden.
  alle aangewende materialen welke in con-
  tact komen met de tussenlaag van het pro-
   duct compatibel zijn met deze tussenlaag, 
  zoals: spacers, dichtings- en verlijmmidde-
  len, stelblokjes, onderhoudsproducten, etc.;
  bevestigingselementen zoals klemmen, 
  bouten en scharnieren geen druk uitoefe-
  nen groter dan 10 n/cm2;
 3. uit testen van de foliefabrikant blijkt dat
   er geen significante verkleuring van de folie
   zal optreden, indien de beglazing conform
   de voorschriften wordt toegepast. een zeer
   geringe verkleuring is inherent aan het pro-
   duct. deze is afhankelijk van de tijd en de
   mate waaraan de beglazing wordt bloot-
  gesteld aan verkleuring veroorzakende fac-

garantiebepalingen



   toren (zonlicht, uv-straling). 
  uitzondering hierop zijn de gele folies, deze
   zijn in standaard uitvoering niet uv-stabiel.
   bij bepaalde kleurcombinaties kan er een
   sinaasappelhuid-effect ontstaan. dit is in-
  herent aan het product en valt buiten de
   garantie. technische gegevens zijn op aan-
   vraag verkrijgbaar.

3. isolatieglas
 1. vandaglas verstrekt aan haar contracts-
  partij een garantie op de isolatieglas pro-
   ducten waarbij zij garandeert dat geduren-
  de 10 jaren, gerekend vanaf productieda-
  tum van de isolerende eenheid, geen ver-
   mindering van doorzicht, dan wel een onaf-
  wisbaar grauwwaas zal optreden door con- 
  densatie, aanslag op of aantasting van de
   glasplaten aan de spouwzijde als gevolg
   van een gebrek aan de isolerende begla-
  zing.
 2. van de garantie is uitgesloten alle schade
   aan de eenheid, die het gevolg is van:
  het aanbrengen van veranderingen in de
   structuur van de eenheid (beplakken met
   folie, reclamemateriaal of aanbrengen van
   schilderwerk op het glas daaronder begre-
  pen);
  thermische oorzaken. dat wil zeggen breuk
   als gevolg van spanning in het glas, die ont-
  staan is door plaatselijke, gedeeltelijke ver-
   warming van een van de bladen van de iso-
   lerende eenheid, waardoor grote tempera-
  tuurverschillen ontstaan tussen twee zones
   van het glasblad.
  onvoldoende onderhoud aan de omrin-
  gende constructie en/of sponningafdich-
  ting. ten behoeve van het onderhoud is de
   oad 2011 (onderhoud afdichting dub-
  belglas) van toepassing, alsmede de npr
   3577, laatste versie. 
 3. geen garantie wordt verleend voor:
  drievoudige beglazing
 - met spouwbreedtes van 2x18 mm,
 - met spouwbreedtes van 2x10 mm waarbij
   een zijde korter is dan 400 mm,
 - met spouwbreedtes van 2x12 mm waarbij
   een zijde korter is dan 500 mm,
 - met spouwbreedtes van 2x15 mm of 2x16
   mm waarbij een zijde korter is dan 600 mm.
  eenheden met een of meer bladen figuur-, 
  gematteerd of draadglas;
  onvolkomenheden / afwijkingen in de iso-
  latieglas -eenheid, dan wel in de samen-
  gestelde delen daarvan, die vallen binnen
   de tolerantiegrenzen, genoemd in de   
  nederlandse normen;
  vertekeningen, zowel bij doorzicht als re-
   flectie, als gevolg van eigenschappen, in-
   herent aan de glassoorten en/of combina-
  tie, hieronder worden begrepen verteke-
  ningen als gevolg van tolerantie, barometri-
  sche drukverschillen, temperatuurverschil-
  len en geografische hoogteverschillen;
  zichtbaar zijn van kleurbanden en / of
   kleurpatronen als gevolg van interferentie
   en/of anisotropie (irisatie);
  eenheden waartussen in de spouw glas in
   lood, glas in koper, kruisroedes, wiener 
  sprossen etc. ingebouwd is in welke vorm
   dan ook.

4. glas met een elektrisch component
 1. vandaglas verstrekt aan haar contract-
  spartij een garantie op de producten met 
  een elektrisch component (zoals bijvoor-
  beeld maar niet uitsluitend verwarmbaar 
  glas, glas met schakelbaar doorzicht en re-
  gelbare zonwering) conform de product 
  specifieke garantie van de fabrikant. de
   garantietermijn wordt gerekend vanaf de
   productiedatum. de product specifieke ga-
  rantievoorwaarden zijn op aanvraag ver-
  krijgbaar. 
 2. om voor de garantie in aanmerking te ko-
  men geldt nadrukkelijk dat de montage - en
   aansluitvoorschriften van de fabrikant zijn
   nageleefd en er gebruik is gemaakt van de
   geadviseerde elektrische accessoires zoals
   schakelaars, transformatoren, afstandsbe-
  dieningen en dergelijke. de beglazingen
   dienen te zijn aangesloten en in bedrijf ge-
  nomen te worden door een erkend elektri-
  cien. defecten aan elektrische accessoires
   komen niet voor garantie in aanmerking. 

5. glas bestemd voor rollend materieel  
 of in draaiende constructies
  voor alle producten die bestemd zijn voor 
  in rollend materieel of in draaiende con-
  structies geldt een garantietermijn van 3 
  jaren, gerekend vanaf de productiedatum. 

6. brandwerend glas
  voor alle brandwerende beglazing geldt een
   maximale garantietermijn van 5 jaren con-
   form de product specifieke garantie van de
   fabrikant. de garantietermijn wordt gere-
  kend vanaf de productiedatum. de product
   specifieke garantievoorwaarden zijn op
   aanvraag verkrijgbaar. 

7. structurele beglazing
  in aanvulling op de garantiebepalingen in-
  zake gelaagd glas en isolatieglas (al naar
   gelang welk product is aangekocht), gelden
   voor structurele beglazingen de volgende
  voorwaarden:
  er dient goedkeuring te zijn van de fabri-
  kant op het voorgenomen bevestigingssys-
  teem (inclusief berekening rugdekking en
   detaillering) en de compatibiliteit van de
   toegepaste materialen;
  er is minimaal voldaan aan de voorgeschre-
  ven onderhoudsrichtlijnen en de voegen
   dienen jaarlijks te zijn gecontroleerd. 

8. gebogen glas
  voor alle gebogen beglazingen geldt een
   maximale garantietermijn van 5 jaren onder
   toepassing van de “guideline for thermal
   bend architectural glass products “, bf-da-
  tasheet 009/2011 van bundesverband 
  flachglas e.v. en de “guideline to assess
   the visible quality of glass in buildings.” de
   garantietermijn wordt gerekend vanaf de
   productiedatum. 



handleiding onderhoud 
het is de verantwoording van de contractspar-
tij om er voor te zorgen dat hij (dan wel zijn 
afnemer) op de hoogte is van de van toepassing 
zijnde onderhoudsvoorschriften en de deugde-
lijke uitvoering daarvan.  voor het onderhoud 
van brandwerende beglazing, beglazing met 
elektrische componenten en structurele beglazing 
verwijzen wij u naar de product specifieke 
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. 
deze onderhoudsvoorschriften zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

isolatieglas
isolatieglas bestaat uit twee ruiten met een ruim-
te (spouw) ertussen. de spouw tussen de ruiten 
is gevuld met lucht of edelgas, meestal argon. de 
eigenschappen van het isolatieglas die in stand 
moeten blijven zijn:

 lichtdoorlatendheid    
 doorzicht
 warmte isolatie    
 geluidsisolatie
 veiligheid    
 regenwering
 luchtdichtheid    
 esthetica

goed onderhoud en juist gebruik is een voor-
waarde voor behoud op het recht op garantie. in 
deze handleiding wordt daarom ook ingegaan op 
de voorwaarden die van toepassing zijn voor het 
recht op de garantie.

behoud van eigenschappen
om zo lang mogelijk optimaal profijt te hebben 
van het glas moeten de eigenschappen van de 
ruit in de oorspronkelijke staat worden gehouden. 
vooral voor de lichtdoorlatendheid, het doorzicht 
en de warmte isolatie is het van belang dat de 
randafdichting van de spouw in goede staat is en 
blijft. bij een lekke randafdichting kan name-
lijk vocht en condensatie in de spouw komen, 
waardoor het glas wordt aangetast. hierdoor 
wordt minder licht doorgelaten en vermindert 
het doorzicht. daarnaast kan het edelgas (dat 
bij hr++(+)-glas mede voor de isolatie zorgt) uit 
de spouw weglekken. glas met een coating kan 
vlekken gaan vertonen. de randafdichting kan 
direct of indirect worden aangetast door vocht of 
ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat 
van verf- en kitwerk en houtrot. daarnaast kun-
nen extreme thermische of chemische invloeden 
maar ook slecht functionerende draaiende delen 
oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van 
de rand-afdichting.

onderhoud verf- en kitwerk
de verf en de kit moeten in goede staat blijven. 
het schilderwerk voorkomt indringing van vocht 
en rotten van het houten kozijn. de staat van 

het binnenschilderwerk is minstens net zo 
belangrijk als die van het buiten-schilderwerk. 
in de winter wordt in de woning namelijk nogal 
wat waterdamp geproduceerd en deze damp wil 
naar buiten. slecht geschilderde houten kozijnen 
zijn hiervoor bij uitstek geschikt. onderweg 
condenseert het vocht vooral in de openstaande 
verbindingen van houten stijlen en dorpels waar-
door het hout kan gaan rotten en mede daardoor 
kan de hoeveelheid vocht op de randafdichting 
van de beglazing toenemen. 

het vochtgehalte in het kozijnhout mag maximaal 
16% bedragen. 
het is nodig om tenminste éénmaal per jaar het 
schilderwerk en de kit (vooral van de onderdor-
pels) te inspecteren en bij te (laten) werken of te 
vernieuwen. het onderhoud dient te geschie-
den met neutrale, niet agressief inwerkende 
producten. het criterium voor de noodzaak tot 
herstel van de afdichtingvoegen is het functio-
neren van de kit of het droogbeglazingsprofiel. 
indien onthechting plaatsvindt of openingen in 
de afdichtingvoegen ontstaan, kan vocht in de 
sponning komen. tijdens controle moet worden 
vastgesteld of een goede hechting van de kit of 
een voldoende druk van het droogbeglazingspro-
fiel nog steeds is gewaarborgd. indien dit niet het 
geval is, dient herstel te worden uitgevoerd. 
herstel van de afdichtingvoeg van kit kan door 
middel van het aanbrengen van een driehoeks-
vormige voeg op de bestaande kitvoeg. hiertoe 
wordt de defecte kitvoeg uitgesneden met een 
diepte van minimaal 3 mm. vervolgens worden de 
hechtvlakken droog, schoon en vetvrij gemaakt. 
de nieuwe kitvoeg moet dusdanig worden aange-
bracht dat het hechtvlak op het glas minimaal 5 
mm breed is. is herstelwerk alleen aan de onder-
dorpel noodzakelijk, dan dient de reparatievoeg 
ook tot een hoogte van 150 mm in de stijlen te 
worden aangebracht. 
is de hechting van de kitvoeg totaal onvoldoende 
dan dient de bestaande glaslat te worden ver-
wijderd en na schoonmaken opnieuw te worden 
aangebracht, dan wel te worden vernieuwd 
en opnieuw van een deugdelijke kitvoeg te 
worden voorzien. beglazing, die oorspronkelijk 
is uitgevoerd met een droog-beglazingsprofiel, 
moet bij herstel weer worden uitgevoerd met een 
overeenkomstig systeem. indien de afdichting 
niet meer functioneert zal het profiel moeten 
worden vervangen door een gelijkvormig profiel. 
ook als de hoeken niet goed aansluiten moeten 
de droogbeglazingsprofielen worden vervangen, 
daar anders indringing van vocht in de sponning 
mogelijk blijft.

onderhoud draaiende delen
slecht functionerende draaiende delen zijn vaak 
de oorzaak van lekkage in de randafdichting van 
het isolatieglas. ramen en deuren mogen vooral 

niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvou-
dig te sluiten zijn. door te trekken aan (of te du-
wen tegen) klemmende raamvleugels en deuren 
gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels 
kapot met indringing van vocht tot gevolg. om de 
draaiende delen in goede staat te houden is het 
nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken 
en sloten regelmatig te controleren en zonodig te 
reinigen, te oliën en bij te (laten) stellen.
ventilatie in stand houden
om overtollig vocht in de buurt van de beglazing 
af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of 
kozijn, meestal ter plaatse van de glaslatten, ven-
tilatie-openingen aangebracht. het is noodzakelijk 
om deze openingen vrij te houden van stof, vuil 
en ongedierte.

reinigen
tenminste tweemaal per jaar moeten ramen en 
kozijnen worden gereinigd. dit is niet alleen nodig 
voor een schone indruk, maar vooral ook voor 
het behoud van de constructie. bij onvoldoende 
reiniging zullen de verbindingen en randen van 
aluminium ramen, het kit- en schilderwerk van 
houten ramen en het oppervlak van kunststof 
ramen worden aangetast door vervuiling. aan-
bevolen wordt om behalve het glas ook meteen 
het kozijn, de draaiende delen, de glaslatten, 
ventilatieopeningen en het hangen sluitwerk 
te reinigen. hierdoor zal de levensduur van het 
schilderwerk merkbaar worden verlengd en zullen 
de draaiende delen beter blijven functioneren. bij 
het reinigen van het glas moet ermee rekening 
worden gehouden dat zand een schurend effect 
heeft en krassen op het glas kan veroorzaken. 
voordat het glas met een spons wordt gereinigd, 
is het dus aan te bevelen om eventueel aanwezig 
zand met veel water af te spoelen of te spuiten. 
voorts is het van belang om het glas niet te reini-
gen met schurende of agressieve middelen. 

de schurende middelen kunnen krassen ver-
oorzaken op glas, aluminium en kunststof. de 
agressieve middelen kunnen de kit, de verflaag 
van houten ramen of de toplaag van aluminium 
of kunststof ramen aantasten. ook de levensduur 
van de randafdichting van het isolatieglas kan 
hierdoor negatief worden beïnvloed.  geschikt 
voor het reinigen van alle soorten ramen en 
deuren zijn de neutrale vaatwasmiddelen voor de 
hand (dus niet de middelen voor de vaatwasma-
chine). altijd afspoelen met schoon water.
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