Aanmelding projectgarantie
Project: naam / nummer

Project: adres

Advies (referentienummer BASF/PCI)
Aanvrager/begunstigde (naam, plaats)

Principaal/opdrachtgever (naam, plaats)

Aannemer (naam, plaats)
Verwerker (naam, plaats)

Hoeveelheid m²

Wand …………m²; vloer …………m²

Soort project

Nieuwbouw / renovatie

Datum aanvang werk
Geplande einddatum werk

Naam aanvrager
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mail

Handtekening
Datum
Dit formulier ingevuld mailen of faxen naar BASF Nederland B.V., Oosterhout.
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals

Versie 1 nov. 2011

Tel. 088 – 47 666 47
Fax 0162 – 42 96 94

www.PCI-Afbouw.nl
PCI-Afbouw@basf.com

Garantie en projectbegeleiding
PCI-producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
In de productinformatie geven wij alle benodigde technische details en tips om de producten op de
juiste manier te verwerken. Onze technische specialisten ondersteunen de verwerker door
producten
verwerkingsadviezen te geven, gebaseerd op de specifieke situatie van het project.
BASF Nederland B.V., c.q. PCI Augsburg GmbH verstrekt voor PCI-producten een productgarantie.
Als voor grote projecten een projectgarantie gewenst is, gelden de volgende voorwaarden en
procedure:
Voorwaarden en procedure projectgarantie
Wij mailen of sturen de verwerker of aannemer op verzoek een
aanmeldingsformulier voor projectgarantie.
Deze kan uiterlijk 10 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden
schriftelijk een projectgarantie bij ons aanvragen door het ingevulde formulier
naar ons te mailen of te faxen
Werkbezoek voor
Het project wordt vóór aanvang van de werkzaamheden bezocht door onze
aanvang
technisch specialist.
Hij zal de ondergronden controleren om vast te stellen of die voldoen aan de
eisen en normeringen. Als dit niet het geval is, dienen deze aangepast te
worden aan de eisen die zullen worden vermeld in een technisch advies.
Advies
Wij verstrekken een uitgebreid schriftelijk technisch advies.
Controle- en
Tijdens de verschillende fases wordt het project op ons initiatief bezocht door
begeleidingsbezoek onze technisch specialist.
Ook op verzoek van de verwerker of aannemer kan een bezoek worden
gebracht. Onze specialist is aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden. Hij kan ook uitleg geven over de verwerking van de producten.
Werkbezoek per
Uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van elke bouwfase dient onze technische
bouwfase
specialist geïnformeerd te worden, zodat hij de mogelijkheid heeft het werk
voor of in deze fase te bezoeken.
Controlerapport
Na elk werkbezoek maakt onze specialist een controlerapport. Dit wordt ter
plaatse ondertekend door aannemer, verwerker en onze specialist.
Vervolgens sturen wij het rapport per e-mail naar de aannemer en de
verwerker.
Als het formulier niet door de verwerker of aannemer is ondertekend, gaat
Acceptatie
deze akkoord met de bevindingen zoals vermeld in het controlerapport, tenzij
controlerapport
hij binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail reageert.
Technische
Een garantie wordt alleen afgegeven als technisch correct is gewerkt met de
aspecten
in ons advies vermelde producten volgens de desbetreffende productinformatie, voldoende controlebezoeken hebben kunnen plaatsvinden en
tijdens deze bezoeken geen redenen zijn gevonden die een garantie beletten.
Garantieverklaring
Na afsluiting van de werkzaamheden en als aan alle voorwaarden is voldaan
verstrekken wij een projectgarantieverklaring van 10 jaar.
Technisch
De heer Henk Nieuwenhuis
Specialist
Tel. 06 53 67 03 38; e-mail: henk.nieuwenhuis@basf.com
Aanvraag garantie,
Aanmelding project

