
Aanvullende Voorwaarden Coating Producten Versie 1.6 Stucadoorsbedrijf Smeijsters

Deze  aanvullende voorwaarden voor coating producten zijn van toepassing op 
alle geleverde diensten door Stucadoorsbedrijf Smeijsters, Stukadoorsbedrijf S. 
Smeijsters en alle overig gevoerde handelsnamen. Deze voorwaarden zijn 
inwerking getreden op 1 januari 2017 en zijn een aanvulling op de algemene 
consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland en de Algemene 
voorwaarden zakelijk verkeer voor Afbouwbedrijven.
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ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Beton Cire :   
Cementmortel gebonden met een kunsthars, op kleur gebracht met pigment en 
gecoat met een Polyurethaan en/of Epoxy coating. Geschikt voor nagenoeg 
elke stabiele ondergrond. Laagdikte van ongeveer 2 a 3 mm. 
Betonlook :     
Andere benaming voor Beton Cire (zie Beton Cire).
PU Gietvloer : 
Een polyurethaan gietvloer of kortweg PU gietvloer is een kunststof vloer, 
ongeveer een laagdikte van 2mm en wordt gecoat met een transparante, matte 
Polyurethaan coating. 
PU Lak :
Afkorting voor Polyurethaan lak. Een transparante, matte lak.

Coating Producten :
Verzamelnaam voor Beton Cire, Betonlook en PU Gietvloer.
Omgevingsstof:
Stofdeeltjes die zich in de lucht bevinden van een ruimte of aanwezig zijn op 
voorwerpen in een ruimte.

ARTIKEL 2 - Garantie Coating Producten
Op alle Coating Producten zit standaard 3 jaar garantie. Coating Producten zijn 
onderhevig aan slijtage en dienen, nagelang de intensiteit van het gebruik, 
periodiek onderhouden te worden. Als deze werkzaamheden door ons 
uitgevoerd worden, zal de garantie met 1 jaar verlengd worden. Onze garantie 
bestaat uit het volledig herstellen of repareren van de aangebrachte Coating 
Producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade veroorzaakt 
door de Coating Producten die door ons zijn aangebracht.

ARTIKEL 3 - Kleur- en structuurverschillen
Er kunnen altijd kleur en/of structuurverschillen optreden tussen de 
kleurenkaart, getoonde stalen en verschillende badges van pigmenten. Dit ligt 
aan de geleverde producten. Wij hebben geen invloed op de geleverde kleuren, 
dit ligt geheel bij de producten en leveranciers van de coating producten. Het is 
nooit mogelijk om dezelfde structuur te krijgen, elk werk kenmerkt zich door zijn 
eigen unieke structuur. Er wordt geen garantie gegeven op kleur- en / of 
structuurverschillen, de gekozen kleur of structuur kan altijd afwijkend zijn van 
eerder getoonde stalen, foto’s of werken. Als u opdracht geeft voor het maken 
van een coating product, aanvaard u dat de structuur en kleur vooraf niet 
volledig te bepalen valt. 

ARTIKEL 4 - Verkleuring
Coating producten kunnen in verloop van tijd lichtelijk verkleuren. Deze 
verkleuringen worden met name veroorzaakt door UV straling (zoals zonlicht). 
Er wordt geen garantie gegeven op verkleuringen van Coating producten.

ARTIKEL 5 - Onderhoudsvoorschriften
Ten alle tijden dienen de onderhoudsvoorschriften voor Coating Producten 
nageleefd te worden. Als de Coating Producten niet op deze wijze onderhouden 
worden vervalt alle garantie. Schade door toedoen van andere 
onderhoudsproducten dan voorgeschreven in de onderhoudsvoorschriften 
worden niet vergoed en alleen tegen betaling hersteld. 
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ARTIKEL 6 - Ondergrond / Constructie
Wij geven geen garantie op scheurvorming, verkleuringen of enig ander 
probleem dat veroorzaakt wordt door ondergronden of constructies.

ARTIKEL 7 - Kitnaden
Wij geven geen garantie op lekkages, vochtproblemen, scheurvorming, 
verkleuringen of andere problemen veroorzaakt door foutief geplaatste kitnaden 
of kitnaden die slecht zijn geworden in verloop van tijd.

ARTIKEL 8 - Water Afvoeren
Wij geven geen garantie op lekkages, vochtproblemen, scheurvorming, 
verkleuringen of andere problemen veroorzaakt door afvoer systemen voor 
water.

ARTIKEL 9 - Omgevingsstof of Verontreiniging
Onze werkzaamheden worden met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Zo 
wordt altijd met stofafzuiging geschuurd, tussentijds stof weggezogen en 
ondergronden gereinigd. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor 
omgevingsstof die het eindresultaat kan beïnvloeden. Tevens zijn wij niet 
verantwoordelijk voor verontreinigingen die ontstaan na onze werkzaamheden 
en gedurende tijden dat wij niet aanwezig zijn. Mocht er sprake zijn van deze 
factoren die een eindresultaat opleveren waar u niet tevreden over bent, 
ontslaat u dit niet van de afgesproken betalingsverplichting. Eventuele 
herstelwerkzaamheden dienen dan tegen betaling uitgevoerd te worden. 

ARTIKEL 10 - Anti-Slip
Coating Producten kunnen voorzien worden van een anti-slip laag. Dit bestaat 
uit kwarts zand dat in de eerste PU laklaag wordt aangebracht. Deze anti-slip 
laag valt niet onder een bepaalde kwaliteitsgradatie. Anti-Slip is een extra dienst 
die wij leveren, wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
ongelukken of letsel dat ontstaat door een gladde ondergrond. Anti-slip kan ook 
in de loop der tijd zijn functionaliteit verliezen door slijtage. Hiervoor kunnen wij 
niet verantwoordelijk worden gehouden. Wij geven geen garantie op eventuele 
verkleuringen die ontstaan door het aanbrengen van Anti-slip coating.

ARTIKEL 11 - Waterdichtheid / Vervuiling
Coating Producten die afgelakt zijn met PU lak, zijn niet volledig waterdicht. 
Polyurethaan heeft de eigenschap dat het waterafstotend is. Het inwerken van 
vocht of verontreinigingen zal na langere tijd door de Polyurethaan heen zijn en 
opgenomen worden door de onderliggende materialen. Dit kan zichtbare 
verontreinigingen en / of vlekvorming opleveren die niet meer verdwijnen of te 
verwijderen zijn. Op deze verontreinigingen en vlekvorming geven wij geen 
garantie. Vocht en verontreinigingen dienen meteen na het in contact komen 
met de Coating Producten verwijderd te worden en mogen niet de kans krijgen 
om in te werken op de Coating Producten.

ARTIKEL 12 - Beschadigingen
Coating producten kunnen beschadigen door harde en scherpe voorwerpen. Dit 
resulteert in mogelijke krassen, beschadigingen en verontreiniging die met 
name zichtbaar zullen zijn in de bovenste PU laklaag. Op alle krassen, deuken, 
oneffenheden, verontreinigingen of andere beschadigingen die ontstaan na 
onze werkzaamheden geven wij geen garantie. Men dient zelf de nodige 
maatregelen te treffen om dergelijke beschadigingen te voorkomen, doormiddel 
van bijv. schone schoenen, vilt onder meubelen, het goed schoonhouden van de 
Coating Producten, enz.

ARTIKEL 13 - Uithardingstermijn
Coating Producten mogen na oplevering 10 dagen niet belast worden met 
vocht. Dus geen water, geen reinigingsmiddelen enz. Worden de Coating 
Producten binnen 10 dagen belast met vocht dan vervalt alle garantie. Coating 
Producten bereiken pas hun volledige uitharding na 3 tot 6 weken, dit is 
afhankelijk van het aantal lagen en de laagdiktes van de PU lak. Tijdens de 
uithardingstermijn zijn Coating Producten extra kwetsbaar voor beschadigingen. 
Hier dient men rekening mee te houden. Onverantwoorde omgang met de 
Coating Producten tijdens de uithardingsperiode resulteert in het vervallen van 
alle garantie.

ARTIKEL 14 - Epoxy / Supercoat
Epoxy of Supercoat levert een hardere, meer krasvaste en meer 
waterbestendige coating op dan PU lak. Echter voor alle genoemde 
voorwaarden in dit document waar PU lak beschreven staat, gelden dezelfde 
voorwaarden met betrekking tot Epoxy of Supercoat.
Een Epoxy of Supercoat coating levert kleurverschil op ten opzichte van een PU 
coating. Wij geven geen garantie op kleurverschillen die veroorzaakt worden 
door het gebruik van Epoxy of Supercoat op de Coating Producten. 
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ARTIKEL 15 - Voorschot / Termijnen
Voor alle uit te voeren werkzaamheden of leveringen van Coating Producten 
wordt een voorschot gevraagd, danwel afgesproken termijn betalingen. Het 
voorschot of de eerste termijn dient altijd voor de start van de werkzaamheden 
en voor het bestellen van de producten voldaan te zijn door de consument 
danwel de zakelijke klant.

ARTIKEL 16 - Stalen 
Uitgeleende stalen blijven altijd eigendom van Stucadoorsbedrijf Smeijsters. Aan 
de uitgeleende stalen kunnen geen rechten worden ontleend. Het eindresultaat 
kan altijd afwijken van de vooraf getoonde stalen. 

ARTIKEL 17 - Dilataties
Dilataties in de ondervloer dienen te worden doorgevoerd in de coating 
producten. Men dient ook dilataties aan te brengen tussen verschillende 
ruimtes, in deuropeningen, als de vloer of wandoppervlakte meer als 50m2 
bedraagt, als de vloer of wand langer als 8 strekkende meters is, of als de 
ruimte een L of U vorm heeft. Vaak wil men de coating producten naadloos 
aangebracht hebben, waarbij men dilataties niet wenst over te nemen. Als men 
geen dilataties in de coating producten wenst, dan kan men dit mondeling aan 
ons bevestigen. Wij geven altijd mondeling te kennen wat de risico’s hiervan 
zijn. Wij geven geen garantie op scheurvorming, verkleuringen of enig ander 
probleem dat veroorzaakt wordt, doordat dilataties in de ondergrond of dilataties 
volgens bovengenoemde richtlijnen niet zijn overgenomen of gemaakt.
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Op deze aanvullende voorwaarden Coating Producten is Nederlands recht van toepassing. 

Bij ingebruikname van een nieuwe versie van deze aanvullende voorwaarden coating producten komen voorgaande versies te vervallen. 
Een nieuwe versie wordt in gebruik genomen op het moment dat deze gepubliceerd wordt op www.smeijsters.eu/voorwaarden. 
Wij behouden ons ten alle tijden het recht om wijzigingen door te voeren in de aanvullende voorwaarden coating producten. 

Met betrekking tot leveringen, verrichtte of te verrichtten werkzaamheden van Coating Producten hebben de aanvullende voorwaarden genoemd in dit document 
voorrang op soortgelijke voorwaarden die genoemd staan in de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland en de Algemene 
voorwaarden Zakelijk Verkeer voor Afbouwbedrijven.

http://www.smeijsters.eu/voorwaarden

