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GARANTIE OP CONSTRUCTIE / RUBBERS / HET SCHILDERWERK 

DOOR DECOVITRA GELEVERDE RAAMKOZIJNEN, DEUREN EN 

SCHUIFPUIEN 

 

PVC 

➢ 10 jaar garantie op de kunststof (houtnerfstructuur) raamkozijnen, deuren en 

schuifpuien. 

➢ 10 jaar garantie op het materiaal, kleurechtheid en coating van de 

buitenafwerkingen. 

 

ALUMINIUM 

➢ 10 jaar garantie op de Aluminium raamkozijnen, deuren en schuifpuien. 

➢ 15 jaar garantie op de lak van de aluminium raamkozijnen, deuren en schuifpuien. 

➢ 10 jaar garantie op het lak en moffelwerk op de aangebrachte aluminium zet- en 

plaatwerk. 

 

HOUT 

➢ 6 jaar garantie op de houten raamkozijnen en deuren. 

➢ 6 jaar garantie op het houtrot van hardhouten raamkozijnen en deuren. 

➢ 2 jaar garantie op het kit -en buitenwerk (voor- en of aflak) van alle houten 

raamkozijnen en deuren. 

➢ 2 jaar garantie op het schilderwerk (indien geleverde RAL-kleur door Decovitra) op 

alle houten raamkozijnen en deuren. 
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GARANTIE OP HET HANG -EN SLUITWERK / BEGLAZING / 

MONTAGE / ZONWERING  DOOR DECOVITRA GELEVERDE 

RAAMKOZIJNEN, DEUREN EN SCHUIFPUIEN 

PVC & ALUMINIUM & HOUT 

➢ 2 jaar garantie op het functioneren van de draai- en schuifdelen van het hang het 

sluitwerk. 

➢ 10 jaar garantie op lek- en blindslag van de isolerende beglazing. 

➢ 10 jaar garantie op de wind- waterdichtheid montage en buitenafwerking van de 

raamkozijnen, deuren en schuifpuien. 

➢ 2 jaar garantie op het functioneren & kleur van de zonwering en horren. 

 

WAT NIET ONDER DE GARANTIE VALT  
 

➢ Schade als gevolg van gebrek aan onderhoud. (U kunt hiervoor een 

servicecontract bij Decovitra afsluiten). 

➢ Schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik. 

➢ Beschadiging aan het glas of door slijtage dat niet veroorzaakt is door een 

constructiefout in de raamkozijnen, deuren of schuifpuien. 

➢ Schade door constructie van bouwwerkzaamheden en/of bouwmaterialen die niet 

door Decovitra zijn uitgevoerd of geleverd.  

➢ Beschadigingen en onvolkomenheden als gevolg van schilderwerk op houten 

raamkozijnen of deuren welke niet door Decovitra zijn gedaan. 

 

OVERIGE BEPALINGEN  

➢ De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel. 

➢ De garantie gaat pas in nadat het is opgeleverd en alle facturen zijn voldaan. 

➢ Gebreken en schade zullen na de melding zo spoedig mogelijk worden 

beoordeeld. Bij een terecht beroep op de garantie wordt het kosteloos verholpen. 

➢ Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. 

➢ De garantie vervalt als de klant zonder uitdrukkelijke toestemming van Decovitra 

reparaties zelf of laat verrichten op het geleverde.  

 


