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R H E I N Z I N K - G A R A N T I E V O O R WA A R D E N

1.  GARANTIE 

1.1 De garantie van 40 jaar geldt voor alle gebreken aan 
het materiaal en de oppervlakte die te wijten zijn aan de pro-
ducent RHEINZINK GmbH & Co. KG. 

1.2 Het product wordt in geval van garantie geheel of ge-
deeltelijk vergoed of gerepareerd. De beslissing hierover 
wordt pas genomen nadat RHEINZINK GmbH & Co. KG de 
gebreken heeft bekeken. 

1.3 RHEINZINK GmbH & Co. KG neemt in geval van  
garantie de materiaalkosten van de vervangende producten, 
de directe reparatie- en transportkosten geheel voor zijn re-
kening. Daarbij behoudt RHEINZINK GmbH & Co. KG zich 
het recht voor de reparatie zelf uit te voeren of deze aan een 
gespecialiseerd bedrijf uit te besteden. 

1.4 Basis voor deze garantie is de zogenoemde QUALITY 
ZINC-Kriterienkatalog van de TÜV Rheinland. 

1.5 Deze garantie is alleen geldig in Nederland en omvat 
het door RHEINZINK GmbH & Co. KG geleverd leverings-
programma en is uitsluitend geldig bij registratie van het pro-
ject met het garantiecertificaat. 

2.  GARANTIEPERIODE 

2.1 De garantie geldt voor een periode van 40 jaar. De ga-
rantieperiode begint op de datum die op het afleveringsbe-
wijs vermeld staat. 

3.  AFHANDELING 

3.1 Aanspraak op garantie direct na de levering. Bij duide-
lijke gebreken aan materiaal, fabricage of oppervlakte hebt 
u vanaf de dag van levering een termijn van tien werkdagen 
om uw aanspraak op garantie schriftelijk kenbaar te maken. 

3.2 Over het algemeen moeten alle garantieaanspraken 
binnen de garantietijd onmiddellijk na ontdekking van het 
gebrek schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 

3.3 Aanspraak op garantie kunt u maken binnen deze pe-
riode van 40 jaar bij de vakhandel waar het RHEINZINK 
betrokken is of direct bij RHEINZINK GmbH & Co. KG zelf.  

3.4 In geval van garantie moet absoluut een kopie van het 
afleveringsbewijs worden meegezonden. Bij bladzink en 
bandzink moet daarbij het tiencijferige chargenummer ge-
noteerd zijn.

3.5 Het transport van of naar de partij die uw claim in be-
handeling neemt, geschiedt op eigen kosten en risico. 

4.  UITSLUITING VAN DE GARANTIE 

Aansprakelijkheid kan niet worden aanvaard: 

4.1 Wanneer men zich niet heeft gehouden aan het 
RHEINZINK planning- en montageadvies of aan de op-
slag- en transportvoorschriften. Wanneer bij het bewerken 
(buigen, profileren), monteren, verwerken, onderhoud of op 
een andere manier onjuist met het materiaal is omgesprong-
en. 

4.2 Wanneer het geringe kleurafwijkingen van het materiaal 
RHEINZINK-CLASSIC® betreft. Deze kunnen berusten op 
verschillende productchargen van de geleverde onderdelen, 
invloeden van buitenaf na de montage – in het bijzonder in-
vloeden van het milieu en/of bouwfysische invloeden. Ook 
tijdens de patinavorming kunnen plaatselijke weersomstan-
digheden invloed hebben op het uiterlijk van de patinalaag. 
Deze oppervlakteveranderingen zijn geheel natuurlijk en 
karakteristiek bij natuurlijke materialen en daarmee geen on-
derdeel van deze garantie. 

4.3 Wanneer het geleverde product door handelingen van 
derden of door overmacht beschadigd of vernield wordt. 

4.4 Wanneer het de gevolgschaden van een materiaalfout 
van RHEINZINK-CLASSIC® betreft. 

4.5 Wanneer het combinatieproducten betreft waarbij 
RHEINZINK materiaal met andere producten verlijmd of op 
een andere manier is verbonden. Hierop is de wettelijke re-
geling productaansprakelijkheid van toepassing. 

4.6 Deze garantie is alleen geldig voor producten van 
RHEINZINK GmbH & Co. KG gekocht en gemonteerd in 
Nederland. 

5.  WETTELIJKE RECHTEN 

Mogelijke uit wettelijke aansprakelijkheid resulterende vor-
deringen van de koper ten opzichte van de vakhandelaar 
en/of RHEINZINK GmbH & Co. KG worden door deze ga-
rantie niet beperkt. 

Bovenop de wettelijke aansprakelijkheid geeft RHEINZINK GmbH & Co. KG u een garantie op de feilloze  

eigenschappen van het materiaal RHEINZINK-CLASSIC® toegepast in Nederland. 

Deze materiaalgarantie geldt voor al het blad- en bandzink, de dak- en gevelproducten evenals de onderdelen 

van het hemelwaterafvoersysteem van dit materiaal, in Nederland gekocht en gemonteerd. 



(Wij verzoeken u de contactgegevens zo volledig mogelijk in te vullen, zodat verdere communicatie zo soepel mogelijk kan verlopen)

OVERIG/OPMERKINGEN

GARANTIEHOUDER
NAAM, VOORNAAM

ADRES, HUISNUMMER

TELEFOON

FAX

POSTCODE, WOONPLAATS

MOBIEL

E-MAIL

DATUM HANDTEKENING/STEMPEL RHEINZINK HANDTEKENING/STEMPEL GARANTIEHOUDER

ADRES VAN HET PROJECT WAAR RHEINZINK IS TOEGEPAST  ( indien afwi jkend)

ADRES, HUISNUMMER POSTCODE, WOONPLAATS

NAAM

FACTUURNUMMER

POSTCODE, WOONPLAATS

DATUM VAN AFGIFTE

NAAM

FACTUURNUMMER

POSTCODE, WOONPLAATS

DATUM VAN AFGIFTE

DAKBEDEKKING GEVELBEKLEDING HEMELWATERAFVOER

CHARGENUMMER

GROOTHANDEL/LEVERANCIER

VERWERKER

TOEPASSING

–

–

G A R A N T I E B E W I J S

www.rheinzink.nl
RHEINZINK GmbH & Co. KG · Postfach 1452 · 45705 Datteln · Germany · Tel.: +49 2363 605-0 · Fax: +49 2363 605-209 · info@rheinzink.nl
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