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voestalpine Sadef nv  

 

(structural drawing)voestalpine Sadef – garantie Solar (versie december 2022) 

 

Client: ….. 

Ref. Project … - PO …. dd….. 

O/Ref: SO 

 

1 Algemeen  

1 voestalpine Sadef garandeert dat de producten zijn ontworpen volgens Eurocode en het 

bijbehorende nationale toepassingsdocument. voestalpine Sadef geeft een garantie van # jaar 

vanaf de datum van de laatste levering (= #) door voestalpine Sadef en dit onder de hierna 

bepaalde voorwaarden. 

2 Deze garantie wordt verstrekt voor het project met volgende gegevens:  

a. Naam: # 

b. Locatie: # 

c. Voor de omgevingsklasse: # 

d. Op basis van het grondanalyserapport van de geoloog met referentie # 

 

3 De garantie vervalt indien de klant de producten niet tijdig betaalt.  

 

4 De garantie is uitgesloten indien schade aan het product of enige andere schade het gevolg is 

van:  

- Door de klant aangeleverde onjuiste technische gegevens en/of studies, onjuiste 

omgevingsfactoren en onjuiste specifieke gegevens die bepalend zijn om het type, de 

kwaliteit en de afwerking van het door voestalpine Sadef te leveren product te bepalen. 

- De onjuiste of nalatige uitvoering van de inspectie- en onderhoudsverplichting van de klant 

met betrekking tot de profielonderdelen en/of de bevestigingsstructuur ervan.  

- Normale slijtage.  

- Nalatigheid, verkeerd gebruik, in het bijzonder afwijkingen van het gebruik volgens de 

handleidingen of ontwerpspecificaties, onjuiste installatie, overbelasting van de structuren of 

andere componenten van de installatie door de klant of een derde.  

- Alle schade veroorzaakt tijdens of na de installatie van de constructie. 

- Schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, overstromingen, explosie, aardbeving, 

oorlogshandelingen, oproer, straling, vallende voorwerpen, vandalisme, grondzettingen, 

bewegingen of falen van de funderingen of andere vreemde oorzaken.  

2 Voorwaarden 

 

1 De garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

a. De producten worden behandeld en geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in 

overeenstemming met het voestalpine Sadef installatieplan (structural drawing). 

b. Voestalpine Sadef aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor om het even welk verlies of 

schade die voortvloeien uit foute informatie door de klant van de omgevingsparameters, de 

plaats van opstelling en de daaruit voortvloeiende keuze van een zonneparksysteem.  De 

verantwoordelijkheid voor deze informatie ligt uitsluitend bij de klant. 
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c. De garantie is niet geldig indien de producten geplaatst worden in een omgeving die niet strookt 

met de door de klant meegedeelde gegevens. De garantie is tevens niet geldig indien de 

producten geplaatst worden in een omgeving die onderworpen is aan neerslag van corrosieve 

chemische producten van welke aard dan ook of indien de producten blootgesteld worden aan 

rook of regenwater dat koolstof bevat, afzetting van deeltjes van zware metalen zoals ijzer, koper, 

alkalische producten, zoals as, cementstof of dierlijke uitwerpselen. Deze garantie is niet geldig 

voor gebieden met sterke slijtage (woestijnzones met sterke wind- en zandslijtage, abrasie). 

d. De garantie geldt niet voor de bevestigingen waarbij een ander metaal in direct contact staat 

met de gegalvaniseerde profielen of enig materiaal dat corrosieve afvloeiing op de zinken plaat 

kan veroorzaken. Daarentegen kunnen wij u enkel adviseren van de richtlijnen opgenomen in het 

inspectie- en onderhoudsplan te respecteren.  

e. Het ontwerp van de funderingen met de bepaling van de ramdiepte en zijn geschikte 

oppervlaktebehandeling is gebaseerd op het geotechnisch rapport met referentie # opgemaakt 

op datum van #, zoals meegedeeld door de klant. 

 

2 Het visuele aspect van de snijranden en de verkleuring van het oppervlak valt niet onder deze 

garantie. 

 

3 De rechten en aanspraken uit hoofde van deze garantie worden in persoonlijke hoofde toegekend 

aan de klant en zijn niet overdraagbaar. De garantie is uitzonderlijk wel overdraagbaar aan de 

rechtsopvolgers van de klant, indien zij eigenaar worden van de producten, dit op voorwaarde dat 

voestalpine Sadef bij aanvang van de eigendomsoverdracht schriftelijk op de hoogte wordt 

gebracht van de gegevens van de nieuwe eigenaar en tevens op voorwaarde dat de vorige 

eigenaar voestalpine Sadef uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt dat hij afstand doet van zijn eigen 

garantierechten. 

In dat geval kan voestalpine Sadef niet aansprakelijk worden gesteld voor garanties die niet in de 

oorspronkelijke garantie waren opgenomen. Elke andere overdracht van de rechten en aanspraken 

in het kader van deze garantie is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van voestalpine 

Sadef.    

 

4 Indien enige bepaling van de garantie onafdwingbaar of ongeldig is, blijven de overige bepalingen 

van kracht.  

3 Inspectie- en onderhoudsplan  

1 Voormelde garantie is enkel van toepassing indien de klant de hierna gemelde inspecties correct 

uitvoert en indien hij de producten onderhoudt conform de hierna gemelde instructies tot 

onderhoud. Bij gebrek aan het stipt naleven van alle vereisten, vervalt de garantie volledig. 

 

2 Opdat de klant zich zou kunnen beroepen op de hem verleende garantie, dient hij het bewijs te 

leveren aan de hand van de nodige traceerbare controleverslagen met vaste datum dat 

onderstaande inspecties en onderhoud correct uitgevoerd werden. 

 

3 Alle kosten voor de uitvoering van de nodige inspecties en het nodige onderhoud en herstellingen 

van normale schade, zoals hieronder opgenomen zijn integraal voor rekening van de klant. 
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3.1 Inspectie 

 

3.1.1 Jaarlijkse inspectie 

 

1 De producten moeten jaarlijks door de klant worden gekeurd. Deze jaarlijkse controle gebeurt in de 

vorm van een visuele controle van de volledige installatie. 

 

2 In de volgende gevallen, dient de klant voestalpine Sadef onmiddellijk op de hoogte te brengen door 

het gedetailleerd controleverslag op te sturen: 

▪ Bij de vaststelling van de eerste verschijning van roest (uitgezonderd snijkanten en verkleuring van 

het oppervlak door afvloeiing van snijkanten of aangrenzende delen). 

▪ Bij de vaststelling van abnormale vervormingen of zettingen. 

 

3 Volgende zaken moeten bij elke jaarlijkse inspectie nagegaan worden:  

▪ Zitten alle bouten en moeren goed vast? Is het minimaal vereiste aandraaimoment zoals 

aangegeven in het voestalpine Sadef installatieplan toegepast? Zo niet dient de klant te 

repareren. 

▪ Controleer of er bodemerosie optreedt.  

Indien dit zou kunnen leiden tot minder stabiliteit van de palen (bv. lagere verankeringsdiepte 

door lokale bodemerosie) of te grote vervormingen (bv. door grondzettingen) dan initieel 

gespecificeerd/ingeschat, dient een geschikte geoloog, eventueel in samenwerking met een 

bouwkundig ingenieur, de nodige acties en onderhoudsinstructies te definiëren, om de initieel 

vereiste stabiliteit van de structuren te garanderen. 

▪ Jaarlijkse inspectie in het bijzonder voor de zones waar gevaar bestaat van versnelde zinkafname 

door regen- en condens afvloeiing.  

▪ Jaarlijkse inspectie in het bijzonder in zwaar corrosieve omgevingen (klasse C4 of hoger) voor de 

zones waar bevestigingen in ander materiaal in direct contact staan met de gegalvaniseerde 

profielen (zie clausule 2.1.d) 

▪ In geval van gebruik van het Fastslide systeem, controleer of aan beide zijden van PV panelen het 

paneel wordt ondersteund door het R62 click stop element. Indien dit niet het geval is, moet 

voestalpine Sadef op de hoogte worden gebracht, zodat de nodige onderhouds-/reparatie-

instructies kunnen worden opgesteld. 

 

4 Indien uit de inspectie blijkt dat onderhoudswerkzaamheden of herstellingen vereist zijn, dient de 

klant dit op zijn kosten en zijn verantwoordelijkheid uit te voeren. Het loutere feit dat voestalpine 

Sadef hiertoe instructies aan de klant geeft, kan niet leiden tot de vaststelling van enige erkenning 

van aansprakelijkheid door voestalpine Sadef. Het niet tijdig of niet conform de gestelde instructies 

uitvoeren van de onderhoudswerken en/of herstellingen heeft het volledige verval van de garantie 

tot gevolg. 

 

3.1.2 Inspectie om de 5 jaar 

1 Deze inspectie moet worden uitgevoerd door de klant op het moment van installatie van het 

product, en vervolgens om de 5 jaar door een onafhankelijk erkend controlebureau. 
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2 De inspectie dient te gebeuren in de vorm van een meting van de zinklaagdikte op een aantal 

representatieve referentieprofielen, die door de klant onder zijn verantwoordelijkheid worden 

gekozen. Herhaalde zinklaagdiktemetingen (om de 5 jaar) dienen te worden uitgevoerd op exact 

dezelfde plaats (punten) van de profielen. Deze punten dienen zodanig op het profiel te worden 

aangegeven dat zij 5 jaar later bij de volgende meting nog steeds zichtbaar zijn.  De resultaten van 

elke inspectie moeten worden vastgelegd en gerapporteerd in een traceerbaar controlerapport.  

▪ Indien gemeten laagdikte < 15 µm en het verschil met de vorige meting groter is dan 5 µm, dan 

dient de klant voestalpine Sadef te informeren. 

▪ Indien gemeten laagdikte < 10 µm, dan dient de klant voestalpine Sadef te informeren. 

▪ Een eerste meetcampagne, die als initiële referentie zal worden gebruikt, dient te worden 

uitgevoerd net na het finaliseren van het project. 

De standaard laagdikte blijkt uit de ter zake geldende ISO-normeringen.  

 

3.2 Onderhoud   

3.2.1 Algemeen  

1 De hierna opgegeven instructies tot reinigen van de structuur en reparatie van de beschadigde 

oppervlaktebehandeling zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Indien in de toekomst 

deze instructies zouden wijzigen in het licht van de verdere evolutie van de techniek, zal voestalpine 

Sadef dit verwerken in de laatste versie van het garantiedocument, dat raadpleegbaar is op de 

website: https://www.voestalpine.com/sadef/Infocenter. De klant verbindt zich ertoe voor elke 

reiniging en reparatie, de website te controleren en de instructies volgens de laatste stand van de 

techniek toe te passen. 

 

3.2.2 Reinigen van de structuur 

 

1 Vuil, bladeren en ander afval dat de oppervlaktebehandeling van de profielen kan aantasten, of dat 

de vrije afvoer van water kan belemmeren, moet jaarlijks worden verwijderd.  

 

2 Procedure voor het reinigen: Afspoelen van vervuiling, onzuiverheden en witte roest op de constructie. 

Reiniging dient te geschieden met water met een pH tussen 6 en 10, en zonder chemicaliën. Indien 

een hogedrukreiniger wordt gebruikt, mag de maximale druk niet meer dan 80 Bar bedragen en moet 

de afstand tussen spuitpistool en gegalvaniseerd materiaal minimaal 50 cm bedragen. 

 

3.2.3 Reparatie van beschadigde oppervlaktebehandeling 

 

1 Beschadigingen van de oppervlaktebehandeling bij het rammen, bij de installatie of nadien, zoals 

krassen, deuken, blaren, enz. moeten worden hersteld met een zinkrijke verf, na verwijdering van 

eventuele corrosie. 

 

2 Elke oppervlaktebehandeling, extra coating of verven buiten het hierboven vermelde geval in punt 

1, die zonder voorafgaande goedkeuring wordt aangebracht, leidt tot het verlies van de garantie. 

 

3 Indien na het reinigen en bij de controle reeds gerepareerde beschadigingen, nieuwe 

beschadigingen of rode roest worden aangetroffen, dienen deze als volgt te worden gerepareerd: 
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▪ Verwijderen van eventuele losse zinkschilfers of coatingdeeltjes 

▪ Verwijderen van vuil en corrosie door schrobben, vijlen en/of borstelen, daarna ontvetten met 

aceton. Voor het borstelen en schrobben wordt een harde nylon of roestvrijstalen borstel gebruikt. 

Ook de aangrenzende zinklaag die nog intact is over een breedte van ± 10 mm reinigen en 

ontvetten met aceton.  

▪ Het oppervlak moet worden ontstoft met perslucht of borstel 

▪ Het gereinigde gedeelte moet vervolgens worden ontvet 

▪ Herstellen met hoog zinkhoudende verf (ten minste 90% vaste stof). 

▪ De dikte van de gerepareerde plaatsen zal ten minste 100 mµ bedragen.   

▪ Reparaties dienen te worden uitgevoerd bij droog weer op een droge constructie. 

 

4 De reparaties moeten zo spoedig mogelijk na de voorbereiding en vóór de ontwikkeling van zichtbare 

oxiden plaatsvinden. 

 

Main office: voestalpine Sadef-België  

E-mail: sadef.bouw@voestalpine.com   

Tel.: + 32 51 261 211   

Fax: + 32 51 261 613   

Website: www.voestalpine.com/sadef 
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