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Levensduur Stalen Borderrand
DE STRAIGHTCURVE® PRODUCTGARANTIE

Het roestingsproces van staal wordt beïnvloed door vele factoren. Onder de ideale omstandigheden kunnen onze producten vele decennia mee, zelfs wel honderden 
jaren, maar in de slechtst denkbare omstandigheden gaan ze minstens 10 jaar mee. Waar er een rand ingegraven wordt, kunt u de levensduur van die kant verlengen 
door deze te verven of te bewerken met bitumen (zwart teer) voordat er opgevuld wordt. Verroesting versneld onder de invloed van vocht, zout (zilte grond), zuren 
(zure grond) en dichtheid van de grond (zuurstof). De nabijheid van zout water verkort de levensduur aanzienlijk. BELANGRIJK: De laag patina die op weervast staal 
zit ontstaat tijdens de cyclus van nat worden en opdrogen. Het drogen van het staal is essentieel voor de ontwikkeling van een dichte laag patina om verdere 
verroesting af te remmen.

Tijdens de garantietermijn van Straightcurve® Stalen Borderranden en vanaf de 
leveringsdatum van de producten van Straightcurve® aan de klant, of door een 
gemachtigde distributeur aan de koper, zal Straightcurve® onder de volgende 
voorwaarden worden alle structureel defecte producten kosteloos vervangen of 
gerepareerd:

1.  De garantietermijn van de Structurele Integriteit van Straightcurve® 
borderranden van gegalvaniseerd staal is 15 jaar en van cortenstalen 10 jaar.

2.  2. Situaties waarin de grond corrosief of niet gedraineerd is (voornamelijk bij 
zware kleizilte/zure grondsoorten) kan dit een negatieve invloed hebben op 
de levensduur van onze producten. Bij borderranden van 200mm of hoger, 
in grond met bovengenoemde eigenschappen, zal er minstens één van de 
onderstaande verduurzamingsmaatregelen 1 & 2 genomen moeten worden 
om voor de 10-jarige en 15-jarige garantietermijn in aanmerking te komen.

  (a)  Bewerk de bovenste helft van de in te graven zijde/achterzijde met 
bitumenverf om het kwetsbaarste oppervlak te beschermen: Daar 
waar het raakvlak is van de opvulling (grond, stenen, houtsnippers, 
etc.) met lucht.

  (b) Verbeter de drainage door:

   (i)   een schone laag grof zand onder de borderrand;

   (ii)    grof zand tegen de achterzijde van de borderrand; 
(10cm is voldoende)

   (iii)    drainagebuizen die wegleiden van de stalen borderrand met 
onderlinge afstand te plaatsen. Dit kan gebruikt worden als 
alternatief voor grof zand.

Let op: Deze maatregelen kunnen de levensduur onder alle  
omstandigheden vergroten.

3. De garantie is niet van toepassing als schade of verlies ontstaat:

  (a)  wanneer de borderranden niet geplaatst zijn volgens de instructies 
van Straightcurve®;

  (b)  door het gebruik van accessoires, waaronder verbruiksmaterialen 
of gereedschappen, die niet door Straightcurve® geproduceerd of 
goedgekeurd zijn;

  (c)  door ongebruikelijke ladingen of misbruik van of uitgeoefende druk 
op de producten van Straightcurve® die boven het normale gebruik 
in tuinen uitgaat;

  (d)  door modicities aan het product die niet schriftelijk goedgekeurd zijn 
door Straightcurve®;

  (e)  door misbruik van het product door de koper of iemand voor wie de  
koper wettelijk verantwoordelijk is (inclusief minderjarigen);

  (f)  door gebruik van of activiteit met het product dat buiten de fysieke of 
milieutechnische specificaties van de producten valt;

  (g) door ontoereikend of onjuist voorbereiden van de de locatie;

  (h) door ontoereikend of ongepast onderhoud van het product;

  (i)  door gebruik van de producten van Straightcurve® voor andere 
doeleinden dan opgesomd door Straightcurve®;

  (j)  door gebruik van sterke chemicaliën op de producten, inclusief zuren, 
zout en waterstofperoxide;

  (k)  door misbruik, onjuiste montages of ander misbruik of foutief gebruik;

  (l)  tals de klant, aan wie het product geleverd is, ervoor zorgt dat de 
producten in onacceptabele kwaliteit vervallen, of nalaat redelijke stappen 
te nemen om te voorkomen dat ze in onacceptabele staat vervallen;

  (m) als de producten beschadigd raken door abnormaal gebruik;

  (n)  als de producten gebruikt worden voor andere doelen dan vermeld 
door Straightcurve®;

  (o)  als de producten verslijten met een normale geleidelijke 
achteruitgang;

  (p)  als de producten gemonteerd worden binnen 1km van  
een zoutwaterkust;

  (q) als de producten gemonteerd zijn in een extreem nat seizoen.

4.   De garantie zal gelden onder voorwaarde dat de klant een aankoopbewijs 
kan tonen.

5.   Alle montagekosten op rekening van de klant moeten door de klant  
voldaan zijn.

6.   Deze garantie dekt geen schade aan het oppervlak van de producten, 
zoals lichte roest en markeringen op het oppervlak of corrosie aan de 
oppervlakken.

7.    Als de producten in Nederland verkocht worden, maar niet binnen 30 
dagen na levering door of voor de klant gemonteerd zijn, zal de hierboven 
aangegeven garantietermijn ingaan op de leverdatum.
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