
   
 
 
 
 
  

Algemene Garantiebepalingen voor isolerend dubbelglas 
 
 
Isolerend dubbelglas is een volgens de modernste productiemethode industrieel vervaardigd kwaliteitsproduct, waarvoor 
Dullaart Glas Leiden B.V. garandeert, dat gedurende een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van fabricage, ten 
gevolge van fabricagefouten, geen vermindering van het doorzicht zal optreden door condensvorming of stofdeeltjes in de 
spouw van de isolerend dubbelglas eenheid. 
 
Deze garantie verplicht Dullaart Glas Leiden B.V. de isolerend dubbelglas eenheid te herleveren ter vervanging van de eenheid, 
waarbij de afnemer een percentage van de dan geldende nieuwwaarde aan DGL dient te worden gedaan conform een 
oplopende bijdrage. De bijdrage van de afnemer na het eerste jaar bedraagt 10% van de dan geldende tarieven oplopend met 
10% per jaar, tot 90% in het 10e jaar.  
 
De aldus vervangende isolerend dubbelglas eenheid wordt slechts overeenkomstig het voorgaande gegarandeerd gedurende 
een periode geldende van de oorspronkelijke geleverde isolerend dubbelglas eenheid. 
 
Deze garantieperiode voor isolerend dubbelglas bestemd voor het rollend materieel is beperkt tot drie jaren. Geen garantie 
wordt verleend op isolerend dubbelglas voor industriële toepassingen, alsmede op eenheden met één of meer bladen figuur- of 
draadglas. 
 
In de herplaatsingkosten kan worden deelgenomen tot een bedrag van maximaal € 13,60 per gefactureerde m2  ongeacht de 
werkelijke plaatsingskosten. 
 
De bovenstaande garantie is slechts bindend indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan. 
 

1. de glasdikten van de isolerend dubbelglas eenheden dienen tenminste gelijk te zijn aan de vereiste glasdikten zoals 
gesteld in de NEN 2608. 

2. De glasdikten van de isolerend dubbelglas eenheden bedoeld voor export dienen te voldoen aan de aan de 
voorschriften van het betreffende land. Voor glassoorten, glascombinaties of toepassingen welke niet in deze normen 
zijn opgenomen, dienen de glasdikten door berekening te worden bepaald. 

 
De isolerend dubbelglas eenheid dient te worden geplaatst volgens de voorschriften van de isolerend dubbelglas fabrikant, 
waarbij deze de NPR 3577 en de NPR3599 erkent. 
 
Hiervan afwijkende plaatsingsmethoden dienen vooraf door de isolerend dubbelglas fabrikant te worden goedgekeurd. Door 
middel van periodieke inspecties en hieruit eventueel voortvloeiend onderhoud dienen de sponningen en de afdichtingmiddelen 
van de glassponningen te blijven functioneren zoals bedoeld in bovengenoemde normen. 
 
Geheel buiten de garantie vallen onderstaande punten: 
 

1. schade door onoordeelkundige opslag, behandeling en plaatsing. 
2. glasbreuk van welke oorzaak dan ook, inclusief de zogenaamde thermische breuk. 
3. schade door zettingen of verzakkingen of falen van de omringende constructie. 
4. vertekening zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen inherent aan de glassoorten en/of 

combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, 
temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen. 

5. schade door gemaakte veranderingen aan de isolerend dubbelglas eenheid, waaronder begrepen het opbrengen van 
folies, reclamemateriaal, verf, etc. 

6. kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie. 
 
Fouten in de isolerend dubbelglas eenheid vallen buiten de keuringseisen volgens de norm NEN 3264. Gevolgschade van 
welke aard valt nimmer onder garantie. 
 
 
 
 


