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Waarborg voor gelaagd glas 

STRATOBEL - STRATOBEL STRONG - STRATOPHONE 
 

AGC Glass Europe SA 
Avenue Jean Monnet 4 

B - 1348 Louvain-la-Neuve 

 

geeft zijn rechtstreekse klant alleen de waarborg dat het gelaagde glas STRATOBEL, STRATOBEL STRONG 

& STRATOPHONE (hieronder: het “Product”) gedurende een periode van 10 (tien) jaar vanaf de datum 

van verzending van het glas naar zijn rechtstreekse klant geen betekenisvolle delaminatie van betekenis 

of zichtbare kleurverandering zal ontwikkelen. Deze waarborg geldt uitsluitend voor het Product, dat 

alleen van glas en een tussenlaag in PVB-folie is gemaakt; andere types tussenlagen of producten die in 

de PVB-folie zijn verwerkt, zijn niet gedekt door deze beperkte waarborg. 

 

Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat het onderstaande niet als een betekenisvolle delaminatie 

zal worden beschouwd: 

� Kleine luchtbelletjes aan de randen van het Product, over een afstand van maximaal 10 mm van 

de randen; 

� Krimp van de tussenlaag die niet meer bedraagt dan 5 mm van de randen van het Product. Dit 

verschijnsel is inherent aan het laminatieproces en heeft geen invloed op de optische of 

mechanische eigenschappen van het Product. 

 

Deze beperkte waarborg is alleen geldig op voorwaarde dat: 

� Het Product intact is, niet gebroken of gebarsten; 

� Het Product specifiek werd afgestemd (bijv. inzake glasdikte, beglazing plus raam, volledig 

venster, bevestigingssysteem, enz.) op de definitieve toepassing en dat het werd bewaard, 

gemanipuleerd en geïnstalleerd in overeenstemming met de normen of voorschriften voor een 

goede praktijk die gelden op de markt van gebruik van het product (nationale voorschriften), 

alsook in overeenstemming met de instructies in de documentatie van AGC; 

� Het Product en/of de tussenlaag niet fysiek of chemisch werden aangetast door abnormale 

weersomstandigheden, slechte transport- of opslagvoorwaarden of onaangepaste behandeling 

of verwerking (zoals ongeschikte snijtoestellen of het gebruik van oplosmiddelen of 

schoonmaakproducten); 

� De instructies van AGC inzake verwerking, opslag en onderhoud werden nageleefd:  

� de installatierichtlijnen van AGC werden nageleefd, meer specifiek: al het materiaal dat in 

contact komt met het Product, zoals stelblokken, spacers, dichtingsmiddelen, … compatibel 

zijn met de tussenlaag van het Product; 

� het raam over een afwatering beschikt om te vermijden dat er vocht of water blijft staan in 

de sponning; 

� er geen houten stelblokken werden gebruikt; 

� het Product niet werd weggenomen, verwijderd of vernietigd vóór de inspectie door AGC. 

 

Behalve de uitdrukkelijk beperkte waarborg inzake de hierboven beschreven delaminatie en 

kleurverandering zijn er geen uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborgen van welke aard dan ook en zijn 

er geen waarborgen van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifieke toepassing betreffende 

het Product of om het even welk onderdeel of component ervan en zit er geen waarborg vervat in 

wettelijke bepalingen of anderszins. 
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Als een Product niet voldoet aan deze beperkte waarborg zijn de verbintenissen van AGC beperkt tot het 

kosteloos vervangen van de defecte beglazing op de plaats van oorspronkelijke levering of, naar keuze 

van AGC, tot het terugbetalen van de netto aankoopprijs (als het bewezen is dat het Product defect is 

volgens de bovenstaande criteria). AGC zal in geen geval ten opzichte van om het even welke persoon of 

entiteit aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse, speciale, incidentele of gevolgschade, zoals, maar 

niet beperkt tot, arbeidskosten, de kosten van verwijdering, herfabricage en herinstallatie, enz., zelfs als 

dergelijke schade of kosten voorzienbaar zijn of wanneer AGC werd gewezen op de mogelijkheid van 

dergelijke schade of kosten.  

 

Om een claim in te dienen krachtens deze beperkte waarborg moet de klant (a) AGC onmiddellijk 

schriftelijk op de hoogte brengen van elk vermeend defect en (b) AGC de mogelijkheid bieden om het 

Product te inspecteren vóór het wordt verwijderd van elke eenheid, eindproduct of 

installatie/beglazingssysteem. 

 

De waarborgperiode voor elk vervangingsproduct dat krachtens deze beperkte waarborg wordt geleverd, 

zal nooit langer zijn dan de resterende waarborgperiode van het originele Product. Met claims die 

worden ingediend na de einddatum van de waarborgperiode zal geen rekening worden gehouden. 

 

Een eventueel ruimere waarborg die door een rechtstreekse klant van AGC (uitdrukkelijk of stilzwijgend) 

aan een derde wordt verleend, zal geen uitbreiding van de waarborg van AGC inhouden. 
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