
 

 

 

 
 

Garantievoorwaarden gecoat glas  
Clearsight 

 
AGC garandeert op grond van deze garantievoorwaarden dat de coating van het gecoate glas, dat is 
geleverd als enkele beglazing, tien (10) jaar lang vanaf de datum waarop het glas oorspronkelijk naar de 
klant is verzonden onder normale gebruiksomstandigheden geen van onderstaande wijzigingen in 
significante mate zal vertonen: 
 afbladderen of craqueleren; 
 uiterlijke kleurwijzingen. 
 
Deze garantie is geldig mits: 
 het glas is gespecificeerd (bijv. de dikte van het glas), opgeslagen, gehanteerd en geïnstalleerd in 

overeenstemming met de norm- en regelgeving die op de betreffende gebruiksmarkt van kracht zijn 
(nationale regelgeving) evenals in overeenstemming met de instructies zoals vermeld in de door 
AGC meegeleverde documentatie. 

 de coating tijdens vervoer, opslag, handling, installatie of daarna niet opzettelijk of onbedoeld is 
beschadigd; 

 de coating niet in aanraking is gekomen met schurende middelen of corrosieve chemische stoffen 
(zuren enz.); 

 de coating door de klant is getest om vast te stellen of zij kan worden gebruikt in combinatie met de 
overige onderdelen en materialen die tijdens het installeren worden gebruikt, zoals afdichtingskit en 
silicone, butyl, afstandshouders, en bij dubbele beglazing het gas dat is gebruikt in de ruimte tussen 
het glas; 

 alle door AGC verstrekte instructies inzake verwerking, opslag en onderhoud volledig zijn opgevolgd.  
 
Op grond van deze garantie belooft AGC dat AGC de defecte beglazing kosteloos zal vervangen op de 
oorspronkelijke locatie van aflevering of, indien AGC hieraan de voorkeur geeft, de aankoopprijs zal 
restitueren (indien het glas aantoonbaar de hierboven beschreven defecten vertoont). AGC is 
aansprakelijk voor geen van de eventuele bijkomende kosten, zoals ontmanteling, hernieuwde opbouw 
en hernieuwde installatie. 
 
Op vervangende beglazing is dezelfde garantie van toepassing als op het oorspronkelijk geleverde glas 
(d.w.z. de oorspronkelijke garantietermijn wordt niet verlengd).  
Deze garantie is niet van toepassing op glasbreuk.  
Garantieaanspraken die worden gemaakt nadat de garantietermijn is verstreken, worden niet in 
overweging genomen. 
De klant verbeurt zijn recht van aanspraak op deze garantie indien hij verzuimt om binnen acht dagen 
vanaf de datum waarop de klant het defect heeft of zou moeten hebben ontdekt AGC schriftelijk te 
informeren over alle van belang zijnde bijzonderheden ten aanzien van de defecte beglazing en in elk 
geval indien het defect wordt gemeld nadat de garantietermijn is verstreken. 
 
AGC behoudt zich het recht voor om alle beglazing die defect zou zijn te laten inspecteren door een door 
AGC aangewezen gekwalificeerde vertegenwoordiger en/of om het glas bij een fabriek van eigen keuze 
te laten testen om de oorzaak van het defect van de beglazing vast te stellen.  

 
Geen enkele eventuele door derden afgegeven verdere garanties, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, 
vormen een uitbreiding van de door AGC afgegeven garantie. 
 
Op alle  tussen AGC en een klant gesloten transacties zijn de algemene voorwaarden en bepalingen van 
AGC inzake verkoop van toepassing. Deze kunt u raadplegen op www.agc-yourglass.com. In het geval 
van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en bepalingen van AGC inzake verkoop en 
deze garantie zal deze garantie prevaleren. Door de klant gestelde voorwaarden en bepalingen worden 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
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1 AGC kan verwijzen naar AGC Glass Europe, statutair gevestigd te Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-

Neuve, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Nijvel) onder nummer 0413.638.187, of naar een 

gecontroleerde onderneming (volgens de definitie in artikel 2, lid 1, onder f, van de Europese Richtlijn 

2004/109/EG) van AGC Glass Europe, voor zover het product, waarop deze garantievoorwaarden betrekking 

hebben, door desbetreffende gecontroleerde onderneming is verkocht. 


