Confidex® Garantie
Tata Steel geeft een schriftelijke Confidex® Garantie af voor hoogwaardige producten. Elke garantie heeft betrekking op een
specifiek gebouw en vermeldt de gegarandeerde prestaties van het product onder de in de garantie beschreven voorwaarden. Om
deze waardevolle garantie voor uw gebouw te verkrijgen, dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te zenden naar het
aangegeven adres. De garantie is gebaseerd op de Confidex® Garantieperiode. Dit is de periode totdat de eigenaar van een
gebouw moet overwegen of hij de bekleding wil overschilderen. Gedurende deze periode wordt voor ieder afzonderlijk vlak, d.w.z.
een wand of een dakvlak, gegarandeerd dat niet meer dan 5% van het verfoppervlak zal afbladderen (met een maximum van 100
vierkante meter).
De Confidex® Garantie vereist dat de gebouweigenaar aan de
volgende verplichtingen voldoet.
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Verplichtingen van de gebouweigenaar
Om een beroep te doen op deze garantie, moet de eigenaar van het
gebouw of zijn belangenbehartiger Tata Steel UK Limited binnen 30 dagen
na de vaststelling van een tekortkoming (en voor het einde van de
betreffende Confidex® Garantieperiode) schriftelijk op de hoogte stellen
van het feit dat het product niet voldoet aan de prestatiecriteria, en wel
voordat, voor ieder afzonderlijk vlak, 10% (met een maximum van 200
vierkante meter) van het verfoppervlak is aangetast. De melding moet
gedaan worden via het standaard formulier van Tata Steel UK Limited met
vermelding van het registratienummer of met een kopie van de
registratiegegevens. Tata Steel UK Limited moet een redelijke gelegenheid
worden geboden om de tekortkoming te inspecteren.
De gebouweigenaar dient zorgt te dragen voor een adequate en veilige
toegang tot het dak en/of gevel van het gebouw indien inspectie of herstel
nodig is.
De gebouweigenaar dient Tata Steel UK Limited binnen 90 dagen op de
hoogte te stellen bij verandering van het gebruik van het gebouw.
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Er is geen inspectie of onderhoud vereist om de geldigheid van de
Confidex® Garantie te behouden (let op uitsluiting nr 4 & 13).
13.
Op de Confidex® Garantie zijn de volgende beperkingen en
uitsluitingen van toepassing.
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Beperkingen
Deze garantie geldt slechts voor de aantasting van de bovenzijde van het
Product, wanneer toegepast aan de buitenzijde van het gebouw.
Deze garantie omvat ook corrosie die ontstaat aan de snijkanten
gedurende de geldigheid van de Confidex® Garantieperiode (niet van
toepassing op materiaal met een dikte van 1 mm of meer). Op plaatsen
waar platen elkaar overlappen en bij overstekende gedeelten boven goten
kan door normale blootstelling aan weersinvloeden op de lange termijn een
beperkte delaminatie aan de randen ontstaan. Echter door de uitstekende
bescherming die geboden wordt door het unieke Galvalloy® substraat van
Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®, zal dit de functionaliteit
van de gebouwbekleding niet aantasten. In het onwaarschijnlijke geval dat
delaminatie aan de snijkanten vroegtijdig optreedt en als excessief kan
worden beschouwd, zal Tata Steel UK Limited onderzoek plegen en
herstelwerkzaamheden uitvoeren om de functionaliteit te waarborgen
gedurende de gehele Confidex® Garantieperiode. Onder de omschrijving
snijkanten vallen snijkanten die in de fabriek onder gecontroleerde
omstandigheden zijn gemaakt met behulp van gangbare (braamvrije)
knipmethodes. Op snijkanten die zijn gemaakt met behulp van alternatieve
processen of buiten de fabriek, dienen de best pratices te zijn toegepast
inclusief eventueel aflakken van de snijkanten. Raadpleeg Tata Steel voor
meer advies.
Alleen gebouwen die zijn ontworpen en gebouwd volgens de huidige /
geldende richtlijnen zoals regelmatig worden gepubliceerd op de website
www.colorcoat-online.nl en de Handleiding Bouwen met Colorcoat worden
door de garantie gedekt. In het bijzonder geldt dat (bij zetwerk) alle
snijranden moeten worden omgezet via zetten of lock-forming.
Het verhaal van de gebouweigenaar en de verplichtingen van Tata Steel
UK Limited (uit hoofde van deze garantie, benadeling of anders) zijn
uitsluitend beperkt tot de arbeids- en materiaalkosten voor een zodanig
herstel van het betreffende vlak met het defect dat wordt voldaan aan de
oorspronkelijke garantieperiode. Het is uitsluitend aan Tata Steel UK
Limited om te bepalen wat de geschikte maatregelen zijn om te zorgen
voor een passend herstel. Tata Steel UK Limited is in geen enkel geval
aansprakelijk voor enig ander opgetreden verlies, schade of kosten die
hieruit voortvloeien.
Tata Steel UK Limited (en de aan haar gelieerde bedrijven) zijn in geen
enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade of onkosten die door de
gebouweigenaar worden geleden of opgedaan (bijvoorbeeld het verlies van
winst, inkomsten of goodwill), ongeacht de oorzaak ervan (bijvoorbeeld
contractbreuk, nalatigheid of de overtreding van enige verplichting van Tata
Steel UK Limited), dan alleen het in paragraaf 4 hierboven uiteengezette.
Uitsluitingen
Deze garantie geldt niet voor defecten of schade wegens:
Brand, bliksem, overstroming, explosie, abnormale wind, aardbeving,
oorlogshandelingen, oproer, onlusten, straling, vallende voorwerpen,
vandalisme en ander van buiten komend onheil.
Misbruik, opzet, nalatigheid, onjuist of ongeschikt specificeren of toepassen
van het product.
Schade aan de platen die is ontstaan tijdens of na fabricage, opslag,
vervoer of montage.
Opeenhoping van vuil of puin. Evenmin geldt de garantie voor defecten of
schade aan oppervlakken die niet zijn blootgesteld aan de reinigende
werking van neerslag. Oppervlakken die niet worden schoongespoeld door
regenwater, moeten zo vaak worden schoongemaakt als past bij de
toepassing van het product en de lokale omgeving van het gebouw. De
gebouweigenaar dient dat met rapporten te kunnen aantonen.
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Plasvorming op daken en onvoldoende afgesloten overlappen, waardoor
water en andere verontreinigende stoffen worden vastgehouden.
Uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit natuurlijke of
kunstmatige bronnen op of binnen 400 meter van de oorspronkelijke
bouwplaats.
Continue blootstelling, door welke oorzaak dan ook, aan temperaturen
van meer dan 60°C bij Colorcoat HPS200 Ultra® en 90°C bij Colorcoat
Prisma®.
Elke schroef, klinknagel, bevestigingsmiddel of ander element wat is
vastgezet (of getracht vast te zetten) aan het Product tijdens of na
montage.
Aantasting die wordt veroorzaakt door contact met nat, groen of
behandeld hout of vanwege direct of indirect contact met corrosieve
materialen.
Wijzigingen of aanpassingen aan het product na montage en/of na het
verlenen van het garantiecertificaat.
Toepassing van touch-up verf die is gebruikt om het Product bij te
werken of over te schilderen voor, tijdens of na montage.
Corrosie of andere effecten die het gevolg zijn van oorzaken binnen in
het gebouw, corrosie die het gevolg is van de aanwezigheid van
verontreinigende stoffen tussen overlappen of van abnormale
atmosferische verontreiniging en contact met agressieve gassen,
dampen of chemicaliën.
Direct contact met zeenevel tenzij de gebouwbekleding regelmatig
schoongemaakt wordt om zoutophoping te voorkomen. De
gebouweigenaar dient dat met rapporten te kunnen aantonen.
Daken met een hellingshoek van minder dan 1 graad.
Onderzijdes van luifels en uitkragingen.
Toepassing van het Product meer dan 18 maanden na productie door
Tata Steel UK Limited
Algemeen
Deze garantie legt alle overeenkomsten tussen de partijen betreffende
het onderwerp vast, en wordt afgesloten met dien verstande dat:
alleen die verklaringen, waarborgen en overeenkomsten onder de
garantie vallen, die expliciet in de garantie toegelicht en genoemd
worden. Iedere voorwaarde, garantie, verklaring of belofte aangaande
de kwaliteit van het product of de geschiktheid ervan voor enig
doeleinde, op welke wijze en op welk tijdstip dan ook geuit of
geïmpliceerd door statuten, handelsgewoonten of op andere wijze, is bij
deze uitgesloten, met uitzondering van de mate waarin deze uitsluiting
bij wet verboden is;
behoudens het hierboven in (a) uiteengezette zal geen enkele verklaring
of belofte vervat in een nationale standaard, nationale editie van een
Europese standaard, ISO-standaard of andere standaard of technische
specificatie aangaande de geschiktheid van het product voor enig doel
aanleiding geven tot enige wettelijke aansprakelijkheid van Tata Steel
UK Limited, behalve in de mate waarin deze uitsluiting bij wet verboden
is. De gebouweigenaar dient zich ervan te vergewissen dat het product
geschikt is voor producten / toepassingen waarvoor het gebruikt gaat
worden voordat het product in dergelijke producten of toepassingen
wordt gebruikt;
niets in deze garantie beperkt de aansprakelijkheid van Tata Steel UK
Limited voor overlijden of letsel of sluit deze uit indien deze is
veroorzaakt door nalatigheid van Tata Steel UK Limited of op andere
wijze die bij wet verboden is;
geen van de partijen, veeleisende corrigerende maatregelen van de
andere partij kan eisen op basis van verklaringen of valse verklaringen
als die niet in de garantie zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de
vergoeding van eventuele inbreuk op de garantie, die niet zijn
opgenomen in de garantie;
deze clausule niet aansprakelijkheid of corrigerende maatregelen met
betrekking tot bedrog uitsluit; en
de garantie rechtsgeldig en bindend wordt zodra deze door Tata Steel
UK Limited geregistreerd en uitgegeven is;
de garantie is onderworpen aan de meest recente beperkingen en
uitsluitingen die beschikbaar zijn op de website van Tata Steel UK op
www.colorcoat-online.com.
Deze garantie is onderworpen aan en dient geïnterpreteerd te worden
volgens Engels recht; Tata Steel UK Limited en de eigenaar van het
gebouw onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse
rechtbanken.
Tata Steel (het voormalige Corus) is de handelsnaam van Tata Steel UK
Limited, dat in Engeland geregistreerd is onder nummer 02280000 bij
het registratiekantoor op 30 Millbank, Londen, SW1P 4WY, Engeland.
Handelsmerken van Tata Steel
Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat
Prisma, Confidex en Galvalloy zijn handelsmerken van Tata Steel UK
Limited.
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