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Garantiecertificaat 
 

Qualicoat 

License. Nr. 216 
 
Onderwerp van garantie: 
 
Dit attest bevestigt dat de coating van Aluxe veranda’s gecoat door Alural 
Lummen, gecertificeerd door het Europese kwaliteitslabel Qualicoat, gedekt is 
door deze garantie. 
 
Deze garantie dekt het gecoate aluminium tegen de volgende gebreken: 
 

• Onthechting, schilfering en blaasvorming 
• Corrosie: behalve indien veroorzaakt door plooien en/of vervorming na 

applicatie van de coating. 
• Verkrijting, verkleuring en glasverlies welke de vooropgestelde 

toleranties, volgens de QUALICOAT voorschriften overschrijden. 
• Filiforme corrosie 

 
 
Duur van de garantie: 10 jaar. 
 
Nazorg: 
 
De begunstigde van de garantie zal erop toezien dat de gecoate delen 
regelmatig aan een vakkundig onderhoud, volgens de bijgevoegde 
voorschriften, worden onderworpen. 
Indien de begunstigde zich in een van de voorwaarden bevindt om gebruik te 
maken van deze garantie, zullen Aluxe en Alural Lummen naar een beste 
oplossing streven, om het werk esthetisch in zijn normale staat te brengen. 
 
 
 
 



 
Uitgesloten van garantie: 

 
1. Vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte of aangebrachte schade. 
2. Schade veroorzaakt door: 

- Oorlog, terroristische daden of sabotage; 
- Iedere vorm van opstand, rellen of stakingen 
- Vulkanische uitbarstingen, aardbeving, overstroming, vloedgolf en andere natuurlijke 

ramp van catastrofale aard. 
- Directe of indirecte gevolgen van ontploffing, warmteontwikkeling van meer dan 80 

graden Celsius, radioactiviteit, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijke splijt- of 
afvalstoffen. 

3. Schade ten gevolge van het niet naleven van de regels van goed vakmanschap die als basis 
dienen voor de goedkeuring van de gewaarborgde producten, profielen of materialen. 

4. Schade ten gevolge van de aangebrachte fundamentele wijzigingen aan de gewaarborgde 
producten, profielen of materialen (fundamenteel= indien deze wijzigingen de primaire 
karakteristieken ervan veranderen) 

5. Alle diverse beschadiging aan de coating ten gevolge van: 
- Een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering; 
- Vervorming van het steunoppervlak; 
- Oorzaken van mechanische oorsprong; 
- Belangrijke en zware thermische schokken of stoten; 
- Wrijving van stompe voorwerpen of objecten; 
- Schade die het normaal esthetisch aspect van het werk niet beïnvloeden; 
- Onoordeelkundige waterhuishouding van het concept; 
- Agressieve milieuomstandigheden; 

6. Indirecte of immateriële schade zoals renteverlies, werkloosheid, mobilisatie, 
waardevermindering, vertragingsvergoedingen of – boetes, verlies van cliënteel, enz. 

7. Schade te wijten aan het reinigen met vloeistoffen of door aanraking met vloeistoffen of 
materialen waartegen de coating niet chemisch bestand is, en ten gevolge van constructiefouten 
of –herstellingen. 

8. Schade te wijten aan onoordeelkundig gebruik van de behandelde producten, structuren of 
materialen, of gebruik van de producten, structuren of materialen , waarvoor ze niet bestemd 
zijn. 

9. Niet verantwoorde vertraging in de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve 
bijwerkingen welke besloten werden ingevolge inspecties, controles of testen. 

10. Schade ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdompeling in waterige 
oplossingen, behalve bij voorafgaande schriftelijke aanvaarding  door Aluxe. 

11. De gehele of gedeeltelijke vervanging van behandelde profielen, structuren of materialen 
(substraten) of van onderdelen ervan.. 

12. De structuren waarvan niet door facturen kan aangetoond worden dat het aanbrengen van de 
coating door Alural Lummen heeft plaatsgevonden. 

13. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van scheur-, barst-, en corrosievorming 
van objecten, structuren of materialen welke na het aanbrengen van de coating vervormd of 
gebogen zijn. 

14. Schade te wijten aan één of meerdere galvanische koppels veroorzaakt door aanwending en/of 
legeringen welke niet compatibel zijn met het substraat (koper, lood, zink, enz…) 

 
Onderhoudstip 
 
Het beste reinigt u uw aluminium schrijnwerk samen met uw glas of polycarbonaten. Maak hiervoor 
gebruik van lauw water, een zachte spons en een neutrale, niet krassende zeep. Dit 2 á 4 keer per jaar al 
naar gelang de locatie (landelijk of stedelijk). 
 
 


