Garantieverklaring
10 Jaar garantie op mechanische stabiliteit, wind- en sneeuwlasten
Sunbeam BV, met als vestigingsadres Kwikstaartlaan 18, 3704 GS Zeist
verklaart dat op het Sunbeam montagesysteem een garantie wordt verleend van 10 jaar na levering van het systeem.
Sunbeam BV garandeert dat gedurende deze periode:
1. De mechanische stabiliteit van het systeem intact blijft.
2. Het systeem de volgens de betreffende Eurocode optredende lokale wind- en sneeuwlasten kan weerstaan.
Cosmetische veranderingen zoals verkleuring van materialen en normale veroudering als gevolg van weersomstandigheden vallen niet
onder de garantie.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie:
•

Moet voor het betreffende project met behulp van de op het moment van bestellen geldige Sunbeam Calculator zorgvuldig en in
overeenstemming met de werkelijkheid zijn bepaald welke uitgangspunten er gelden voor relevante factoren zoals de windbelasting, conform Eurocode EN 1991-1-4, dakafmetingen, dakbedekking, toe te passen zonnepanelen, ballast-tegels enzovoort.

•

Dient het systeem geheel volgens het uit de Sunbeam Calculator resulterende leg- en ballastplan te zijn gerealiseerd.

•

Dient de dakbedekking in goede staat te verkeren, gelegd te zijn volgens de geldende voorschriften en geschikt te zijn voor het
plaatsen van een zonne-energie installatie.

•

Dienen de zonnepanelen te worden gemonteerd volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant.

•

Moeten bij het installeren alle voorschriften uit de Sunbeam Installatiehandleiding zijn gevolgd.

•

Moet kunnen worden aangetoond dat het systeem op regelmatige basis (minimaal eenmaal per jaar) is geïnspecteerd en onderhouden, waarbij eventuele onvolkomenheden bij Sunbeam BV zijn gemeld.

•

Moet het project zich meer dan 300 m van de zee bevinden en niet direct door zeewater worden belast.

•

Mag de constructie niet worden blootgesteld aan corrosieve of alkalische chemische producten, waaronder rook, neerslag van ijzer
of koperdeeltjes, as, cement, dierlijke uitwerpselen, enzovoort.

Op alle leveringen van Sunbeam BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zie www.sunbeam.solar/downloads
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