BLYGOLD COATING IN ATELIER VAN CU/AL WARMTEWISSELAARS
AANSPRAKELIJKHEID

Deze warmtewisselaars worden gecoat volgens het Blygold procédé en met de daarvoor
noodzakelijke Blygold-producten. Het Blygold procedé omvat het aanbrengen van coatingproducten
door middel van een airmix-systeem (High Volume Low Pressure).
De verbintenis van Metaclima / Blygold Belgium & Luxemburg kan enkel worden gekwalificeerd als
een middelenverbintenis: Metaclima / Blygold Belgium & Luxemburg kan enkel worden
aangesproken indien zij het Blygold-procedé niet correct zou hebben toegepast.

GARANTIEVOORWAARDEN

1. De garantie geldt enkel op de coating (de behandeling) zelf. In geen geval kan
Metaclima/Blygold Belgium & Luxemburg aansprakelijk worden gesteld voor:
• mogelijke economische schade (zoals uitvaltijd van de installatie, de prijs van
warmtewisselaar zelf, de vervangingskosten,…)
• fysieke schade
• schade aan derden
• indirecte schade
• gevolgschade
2. Deze voorwaarden prevaleren steeds: ook boven eventueel door de klant gehanteerde algemene
voorwaarden. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afwijking van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk en mits uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van Metaclima / Blygold Belgium & Luxemburg.
4. De garantie kan enkel verstrekt worden mits voorafgaand aan de behandeling, door de klant
voldoende informatie wordt verschaft over de eigenschappen van het te behandelen toestel en
de toestand ervan.
5. De klant dient onderstaande richtlijnen strikt na te volgen, indien niet vervalt elke garantie.
• de klant verbindt zich ertoe de gecoate warmtewisselaar(s) te reinigen volgens onze strikt
omschreven reinigingsvoorschriften:
o minstens een jaarlijkse reiniging met water onder druk <50 bar;
o nooit de puntstraal van de hogedrukreiniger te gebruiken (enkel reinigen met
vlakstraal)
o met Blygold Coil Clean of soortgelijk niet agressief product met een neutrale pH
tussen 7 en 8;
• hij verbindt er zich eveneens toe de installatie niet bloot te stellen aan elementen die niet
voorkomen op de resistentielijst of welke de vermelde limieten overschrijden;
• de klant verbindt zich ertoe om te vermijden dat de coating rechtstreeks in contact komt met
corrosieve vloeistoffen
• de garantiegerechtigde dient geconstateerde gebreken onverwijld aan Blygold Belgium &
Luxemburg / Metaclima te melden. De opdrachtgever dient bij het constateren van
voormelde gebreken terstond alle maatregelen te nemen ter voorkoming van verdergaande
schade.
• de opdrachtgever zal zelf geen werkzaamheden - die betrekking hebben op de coating zelf verrichten of door derden laten verrichten aan onderdelen van de installatie die onder de
garantie vallen
• in geval van technische ingrepen aan het toestel die een nefast effect kunnen hebben op de
kwaliteit van de coating (zoals kammen der lamellen, laswerken, lopen of steunen op de coil
zelf en dergelijke) dient onverwijld Blygold Belgium & Luxemburg / Metaclima op de hoogte
te worden gebracht ter verificatie (plaatsbezoek tegen betaling) van de aangebrachte
coating.
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6. Metaclima/Blygold Belgium & Luxemburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken
vastgesteld in de door haar aangebrachte coating, veroorzaakt door de conditie van het
substraat:
a. de warmtewisselaar kan reeds gedeukt, gekneusd of beschadigd zijn, ook in de kern van
de gevinde sectie;
b. koperen bochten kunnen reeds minuscule scheurtjes bevatten;
c. het loslaten van de fabriekscoating (indien reeds aanwezig bij de aangeleverde
warmtewisselaar) kan de daarbovenop aangebrachte Blygold coating wegduwen.
7. Metaclima / Blygold Belgium & Luxemburg kan niet worden aangesproken voor schade aan de
warmtewisselaars die worden gecoat, tenzij zou worden aangetoond dat deze, ondanks het
verstrekken van voldoende informatie door de klant over het toestel en de toestand ervan,
beschadigd werden door het enkele feit dat er een coating op werd aangebracht.
8. Blygold Belgium & Luxemburg / Metaclima is slechts aansprakelijk voor die gebreken aan de
oppervlakte-behandeling waarvan de opdrachtgever aantoont dat zij in de garantieperiode
ontstaan zijn.
9. De garantie geldt alleen voor de in België of Luxemburg behandelde geplaatste installaties.
10. Schade aan de coating door weersomstandigheden zoals hagel en stortregen valt buiten elke
garantie
11. Voldoening door Blygold Belgium & Luxemburg / Metaclima aan de omschreven
garantieverplichting geldt als enige schadeloosstelling.
12. De garantie is pas geldig na betaling van de factuur betreffende de behandeling
13. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn enkel de
rechtbanken van het Arrondissement Oost-Vlaanderen Afdeling Dendermonde bevoegd. Een
gerechtelijk expert kan enkel worden aangeduid door de rechtbanken van het Arrondissement
Oost-Vlaanderen Afdeling Dendermonde
14. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid de geldigheid
van de overige artikels niet aantasten.
15. De garantiegerechtigde verwerpt zijn aanspraken op de garantie indien hij de voorwaarden
hierboven gestipuleerd niet naleeft.
De garantieperiode loopt tot 5 jaar na oplevering volgens de datum vermeld op het
opleveringsrapport.
De garantieverplichting omvat 3 mogelijkheden (voldoening door Blygold Belgium & Luxemburg /
Metaclima aan 1 van deze 3 opties geldt als enige schadeloosstelling):

1. De coating wordt ter plekke hersteld (alle kosten betreffende transport, producten en werkuren
zijn inbegrepen – het voorzien van een afzuiging voor de coatingdampen gebeurt op kosten van
de garantiegerechtigde). Deze optie kan enkel gekozen worden indien het technisch mogelijk is
om ‘on site’ de coating te herstellen en het wettelijk toegelaten is om op de warmtewisselaars
‘on site’ pneumatisch nieuwe coatinglagen aan te brengen.
2. Indien aan alle garantievoorwaarden is voldaan, dan kan de warmtewisselaar met beschadigde
coating (niet de totale unit zelf) door onze diensten worden opgehaald (adres in België of
Luxemburg), om te laten behandelen in ons atelier te Dendermonde. Na herstel van de coating
voorzien wij terug het transport naar het oorspronkelijke afhaaladres. Kosten voor het
demonteren (ook de kosten voor het monteren van de opnieuw gecoate warmtewisselaar) van
de warmtewisselaar uit de installatie en deze klaar te zetten voor afhaling (transport) komen
volledig ten laste van de garantiegerechtigde.
3. Indien de batterij onherstelbaar beschadigd is en voor zover de klant ons onmiddellijk van de
schade heeft op de hoogte gesteld en aan alle garantievoorwaarden is voldaan, dan kan een
nieuwe warmtewisselaar (de kost van een nieuwe warmtewisselaar kan nooit verhaald worden
op Blygold Belgium & Luxemburg / Metaclima zelf), door de fabrikant naar ons atelier te
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Dendermonde worden toegestuurd om een nieuwe coating te krijgen. Deze nieuwe
warmtewisselaar kan ook een volledige verdamper of condensor-unit zijn. Na behandeling zal de
warmtewisselaar naar het adres van de eindklant of garantiegerechtigde worden opgestuurd
(enkel adres in België of Luxemburg volgens CMR-voorwaarden en onafgeladen indien het
gewicht >750kg).
Indien schade aan de coating binnen de eerste 2 jaar na datum vermeld op het opleveringsrapport en
aan al onze garantievoorwaarden is voldaan en de garantiegerechtigde kiest niet voor een van de 3
bovengenoemde opties dan kan de klant de volledige waarde van de coating (originele coatingprijs
zonder transport en niet geïndexeerd) recupereren.
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