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GARANTIEVERKLARING
Duco Reno Projectgarantie

Algemeen
Merktekens

Producent: 
Duco ‘Ventilation & Sun Control’ Tel: +32//58/33.00.33 
Handelsstraat 19 Fax: +32//58/33.00.44 
B – 8630 Veurne E-mail: info@duco.eu 
Belgium Website: www.duco.eu

CE
Duco, Handelsstraat 19 
Veurne, B – 8630 
08
…..

Garantie
Duco Ventilation & Sun Control NV., handelsstraat 19, 8630 Veurne (België), fabrikant van ventilatie 
toevoer- en afvoer systemen, hierna genoemd Duco, geeft de volgende garantieverklaring af voor  
Duco ventilatiesystemen onder de naam “ Duco Reno Projectgarantie”.

De Duco Reno Projectgarantie garantieverklaring is uitsluitend van toepassing voor Duco ventilatie 
systemen aan te leggen in  renovatie projecten en projecten waarbij de bestaande ventilatie 
systemen worden vervangen door de Duco genoemde ventilatie toevoer- en afvoer productportfolio 
in  Nederland, en geldt met ingang van 31 Maart 2018. 

Op deze garantie zijn onderstaande voorwaarden, en de algemene leverings – en 
betalingsvoorwaarden van Duco van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Garantieperiode / -termijn
Duco Ventilation & Sun Control N.V. verleent de volgende garantie op de onderstaande kwalitatieve 
producten / systemen indien deze producten / systemen voldoen aan de voorwaarden van de Duco 
Reno Projectgarantie :

mailto:info@duco.eu
http://www.duco.eu
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• DucoBox Silent & DucoBox Silent Connect inclusief de benodigde elektronische (sturings) 
elementen. 

• Duco ventilatie roosters, onafhankelijk van het type en uitvoering. Duco zelf regelende (ZR) 
ventilatieroosters vallen onder de Duco Reno Projectgarantie indien deze in combinatie 
met Duco afvoer systemen (zie bovenstaande) worden toegepast in renovatie en/of 
vervangingsprojecten. 

• Onder elektronische sturingselementen wordt verstaan:

 → Bedieningsschakelaars

 → Ruimtesensoren

 → Boxsensoren

 → Schakelcontacten

 → Communication prints

• De garantie periode bedraagt 15 jaar op de toegepaste producten en de werking van de 
toegepaste systemen vanaf de productiedatum van de toegepaste producten / systemen.

Bewoners zorg
Voor aanvang van een Duco Reno Projectgarantie project zal Duco in overleg met de opdrachtgever 
de bewoners van de betrokken woningen informatie verschaffen:

• Bewoners informatie leaflet met betrekking tot de werkzaamheden en mogelijke (over)
last, contactpersonen uitvoerende bedrijven etc.

• Bewoners informatie leaflet met betrekking tot hoe om te gaan met het aangelegde 
ventilatiesysteem toevoer- en afvoer.

Registratie Duco Reno Projectgarantie Systeem
Het Duco registratie systeem bevat de navolgende te registreren elementen:

Betrokken Duco adviseur / rayonmanager;

NAW gegevens opdrachtgever & contactpersonen;

NAW gegevens bouwkundige aannemer & contactpersonen;

NAW gegevens erkende installateur aanleg systemen & contactpersonen;

NAW gegevens erkende installateur onderhoud systemen & contactpersonen;

Projectgegevens: complex, woning type’s, straat met huisnr’s, datum oplevering, werkzaamheden, 
verantwoordelijke personen uitvoering en opdrachtgever;

Toegepaste Duco Reno Projectgarantie productportfolio incl. serienummers per complex;

Uitvoerend bedrijf  Duco ventilatiekeuring volgens BRL 8010 (opgave opdrachtgever)
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Indien van toepassing: uitvoerend gecertificeerd adviesbureau m.b.t. onderhoud volgens het 
keurmerk “ Reiniging Woonventilatie “

Ventilatie keuring volgens BRL 8010
De Duco ventilatiekeuring is verplicht: het borgt de kwaliteit van het Duco ventilatie systeem.

De ventilatie keuring dient te worden uitgevoerd door een BRL 8010 gecertificeerd bedrijf;

De opdrachtgever van het project geeft de opdracht en zorgt voor de financiële afhandeling van de 
ventilatiekeuring;

Het vastgestelde aantal van 10% van het aantal  woningen zal worden gekeurd, en gerapporteerd 
aan de opdrachtgever en aan Duco;

Per uitgevoerde woning zal de opdrachtgever eenmalig een bedrag van € 25,00 excl. B.T.W. voldoen 
aan het keuringsbedrijf;

Optioneel kan de opdrachtgever en voor kiezen om een geluidmeting volgens het Bouwbesluit  uit 
te laten voeren door het gecertificeerde bedrijf.  De kosten voor de geluidmeting en rapportage zijn 
eenmalig € 350,00 excl. B.T.W.

Start garantieperiode
De garantieperiode ten behoeve van de Duco producten / systemen  start vanaf de productiedatum.

Aanvullende kwaliteitsborgingsvoorwaarden Duco Reno 
Projectgarantie Systeem
De betrokken installateur(s) dienen erkende installateurs te zijn;

De betrokken installateur(s) dienen vooraf aan het project de DucoAcademy te hebben gevolgd, en 
zullen de  werken uitvoeren volgens de aanbevelingen en aanwijzingen  van de DucoAcademy;

Het Duco onderhoudsplan (afvoer systemen en roosters) wordt opgevolgd en uitgevoerd door een 
erkende (onderhouds) installateur;

Of naar keuze van de opdrachtgever:

Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Keurmerk “ reiniging woonventilatie “  VK **door een 
hiervoor gecertificeerde installateur;

Indien er in het project  (ZR) ventilatieroosters vervangen worden zijn het ventilatieroosters uit het 
Duco assortiment.

De Duco ventilatiekeuring na montage volgens de  BRL 8010 door een, door de opdrachtgever aan 
te wijzen gecertificeerd bedrijf, is positief afgerond en door het gecertificeerde bedrijf afgetekend.

Het Duco Reno Projectgarantie Systeem certificaat is, voorzien van de benodigde documenten, 
getekend door Duco overgedragen aan de opdrachtgever. 
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Garantie na reparatie
Bij reparatie of het leveren van een vervangend nieuw product / systeem blijft de afgegeven 
garantieperiode volledig van kracht voor de duur van de resterende garantieperiode.

Melding storing
Indien binnen de garantietermijn een defect of storing optreedt aan het ventilatiesysteem, dan 
dient dit door de gebruiker / eigenaar te worden gemeld aan de (onderhouds) installateur. De  
(onderhouds) installateur zal de storing aan Duco melden door middel van een ingevuld digitaal 
garantie – aanvraag / klachtenformulier. Deze dient geheel ingevuld te worden. Er kan aanspraak 
gemaakt worden op een kosteloze reparatie / vervanging binnen de garantievoorwaarden. 

Omvang garantie
Als producent garandeert Duco bij het Duco Reno Projectgarantie Systeem systeemgarantie op 
de kwaliteit en de goede technische werking en functioneren van de systemen / componenten. 
Montage is hiervan uitgesloten. Dit op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal en 
correct gebruik, en onderhoud volgens de adviezen van Duco.

In geval van ondeugdelijk materiaal, niet (goed) functioneren van onze producten/systemen of 
gebreken zal Duco na melding onderzoeken en beslissen of het gebrek gedekt wordt door de Duco 
Reno Projectgarantie Systeem garantie.

Als er sprake is van garantie en binnen de Duco Reno Projectgarantie Systeem periode zal een 
(vervangend) onderdeel van het Duco - component of het volledig (vervangend) Duco - product 
gratis / kosteloos worden geleverd. De nieuwe onderdelen / producten worden door een erkend 
installateur ter plaatse gemonteerd en/of gerepareerd  (eventueel met assistentie van een 
technische medewerker van Duco).

Wanneer een systeem niet (goed) functioneert door een software probleem zal Duco softwarematig 
een update voorzien en geen componenten vervangen.

Aansprakelijkheid
• Geen enkele andere aanspraak op schadevergoeding, anders dan niet – conform materiaal, 

kan in aanmerking worden genomen;

• In geen geval kan Duco aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke ander schade, 
waaronder gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade;

• In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet 
overschrijden, tenzij wettelijk anders is bepaald;

• Duco aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de aanwijzingen in de (gebruikers)
handleiding en het Duco onderhoudsplan niet zijn / worden nagevolgd of het product niet 
correct werd geïnstalleerd.
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De garantie heeft geen betrekking op / Niet onder de 
garantie vallen

• Demontage – en montagekosten ter plaatse;

• Gebreken die het gevolg zijn van het indringen van of beschadigen door bouwvuil;

• Gebreken die naar het oordeel van Duco het gevolg zijn van onjuiste behandeling, 
nalatigheid, onachtzaamheid, geen- of onjuist onderhoud of ongeluk;

• Gebreken die ontstaan zijn door het gebruik van agressieve vloeistoffen, dampen, gassen of 
oplosmiddelen;

• Gebreken als gevolg van verkeerd, onjuist, ondeskundig of abnormaal gebruik, behandeling 
of indien de aanwijzingen in de gebruikershandleiding niet worden nagevolgd;

• Schade als gevolg van tijdelijke of blijvende invloed van het milieu of door 
luchtverontreiniging;

• Gebreken of schade als gevolg van ondeskundige reparatie, behandeling, herstel of 
onderhoud door derden of onbevoegden (zonder de toestemming van Duco);

• Bij reparaties of onderhoud niet de originele Duco – onderdelen zijn toegepast;

• Gebreken die het gevolg zijn van blootstelling aan extreme temperaturen 
(systeemcomponenten: < 0°C of > 40°C) en/of hoge vochtigheid;

• Gebreken die veroorzaakt zijn door wind-, water- of luchtverontreiniging;

• Gebreken die het gevolg zijn van overmacht of externe oorzaken zoals geweld (van buitenaf), 
natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning, grondwerkzaamheden door derden, storm-, 
hagel, water-, blikseminslag of oorlogsomstandigheden;

• Inwendige of uitwendige corrosie door blootstelling aan een omgeving met een hoog 
zoutgehalte in de lucht;

• Defecten die het gevolg zijn van een te hoge en/of verkeerde spanning;

• Schade als gevolg van ongevallen;

Bijlagen
• Duco onderhoudsplan

• Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

• Ventilatie keuring documenten

• Project contract


	_GoBack

