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Garantiecontract voor conserveringswerk van staalconstructies 
 
Artikel 1 Inhoud en omvang garantie 

a. De garantie heeft betrekking op het nieuw aangebrachte conserveringssysteem op een 
voorbereide stalen ondergrond die geheel of gedeeltelijk kaal is (gemaakt) en die al dan niet 
thermisch verzinkt is. 

b. Garantiegever garandeert dat de beschermende werking van het aangebrachte verfsysteem 
op de ondergrond zodanig is dat het uitgevoerde werk gedurende een periode van 5 jaar: 

i. Slechts corrosie mag vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens 
NEN-EN-ISO 4628-31;  

ii. Een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de verflagen heeft van ≥ 5,0 MPa, 
volgens NEN-EN-ISO 16276-11; 

iii. Slechts onthechting mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens  
NEN-EN-ISO 4628-51; 

iv. Slechts blaasvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens  
NEN-EN-ISO 4628-21; 

v. Slechts scheurvorming of craquelé mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens  
NEN-EN-ISO 4628-41, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de 
individuele lagen welke daarvan deel uitmaken. 

c. De garantie is beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de som (excl. BTW) waarvoor 
het werk, c.q. delen van het werk is/zijn aangenomen, respectievelijk is/zijn verricht. 

d. Het al dan niet optreden van gebreken uit artikel 1b wordt geïnterpreteerd op de individuele 
“onderdelen” waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. Onder 
“onderdelen” wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van 
bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object 
vormen. 

e. Er is wel/geen2 sprake van een aflopende garantie op basis van onderstaande schaal: 
 

Termijn Percentage2 

Van opleveringsdatum tot 1 jaar na opleveringsdatum  

Van 1 jaar na opleveringsdatum tot 2 jaar na opleveringsdatum  

Van 2 jaar na opleveringsdatum tot 3 jaar na opleveringsdatum  

Van 3 jaar na opleveringsdatum tot 4 jaar na opleveringsdatum  

Van 4 jaar na opleveringsdatum tot 5 jaar na opleveringsdatum  

 
  

                     
1 Voor elke in dit contract genoemde norm geldt dat de bij afsluiting van het contract vigerende versie van toepassing is. 
2 Doorhalen wat niet van toepassing is. 

K E N N I S N E T W E R K  M E TA A L C O N S E R V E R I N G  
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Artikel 2  Aanvang en einde van de garantietermijn 
a. Deze garantie vangt aan op de dag van oplevering van het werk van garantiegever aan 

garantienemer. 
 Datum aanvang garantie:  
 Datum einde garantie:  

b. Indien er sprake is van deeloplevering geldt de dag van de deeloplevering als startdatum voor 
dat deel van het werk. 
 

Artikel 3  Uitsluitingen 
a. Niet voor rekening van de garantiegever komt: 

I. Gevolgschade;  
II. Schade aan de conservering veroorzaakt door: 

1. Externe factoren waarvan het zich voordoen niet kon worden voorzien bij de 
formulering van het technisch advies / het bestek / het betreffend besteksdeel / 
het contract / het contractsdeel; 

2. Verborgen gebreken, waaronder tevens te verstaan gebreken ontstaan door 
bouwtechnische oorzaken; 

3. Toedoen van derden, dan wel door garantienemer of diens personeel met 
uitzondering van normaal gebruik; 

4. Gebreken ontstaan op applicatietechnisch onbereikbare plaatsen (die vooraf 
door garantiegever aan garantienemer zijn gemeld) en gebrekkige ondergronden 
zoals kettinglassen, onderbroken lasnaden, boutverbindingen, lasspetters, 
klemverbindingen, scherpe kanten en dubbelingen. 

III. Vergroting van de schade als gevolg van het niet tijdig melden van een gebrek (zie 
artikel 4). 

b. Indien garantienemer heeft voorgeschreven dat de ondergrond moet voldoen aan  
NEN-EN-ISO 129441 is de uitsluiting onder lid a, sub II, punt 4 niet van toepassing.  

 
Artikel 4  Melding 
Ieder gebrek, dat aanspraak kan geven op herstel, dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
binnen vier weken na constatering schriftelijk aan garantiegever te worden gemeld door de 
garantienemer. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als ingangsdatum van de claim.  
 
Artikel 5 Financiële verplichtingen 
De garantienemer kan aan deze garantieovereenkomst geen rechten ontlenen dan nadat aan alle 
verplichtingen jegens garantiegever is voldaan. Bij deeloplevering is aan alle verplichtingen voldaan 
indien de factuur voor dat deel door garantienemer is voldaan.  
 
Artikel 6 Controle en/of inspectie 
De garantienemer zal controle en/of inspectie door of namens garantiegever mogelijk maken voor 
zover redelijk.  
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Artikel 7 Herstelverplichting 
a. Garantienemer is verplicht het onder deze garantieovereenkomst vallende herstel te doen 

uitvoeren door garantiegever.  
b. Herstel houdt in dat alle acties uitgevoerd worden die nodig zijn om het betreffende deel 

weer in die toestand te krijgen waar het op basis van het oorspronkelijk systeem op dat 
moment aan zou moeten voldoen. Referentie wordt gevormd door de omliggende delen die 
wel voldoen en niet hersteld hoeven te worden.  

c. In geval garantiegever binnen een redelijke termijn, zoals door garantienemer aangegeven, 
niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze garantie voldoet, kan garantienemer het 
herstel voor rekening van de garantiegever laten uitvoeren. 

d. Indien garantienemer besluit het herstel voor een specifiek deel niet op of andere wijze te 
doen uitvoeren, is de garantie niet meer van toepassing op dat deel. 

 
Artikel 8 Geschillen 
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig worden 
beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een 
uitvloeisel mochten zijn, tussen partijen mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde 
Nederlandse rechter. Dit tenzij partijen beslechting door middel van arbitrage overeenkomen. 


