service
protocol

Geachte klant, hierbij treft u ons service protocol aan.
Onze primaire doelstelling is om kwaliteit te leveren. Kwaliteit in de breedste zin van het woord.
Kwaliteit is voor MOSA Glas voldoen aan de verwachtingen van de klant en waar mogelijk te overstijgen.
Middels dit protocol willen we u eenduidig informeren hoe wij omgaan met zaken zoals meldingen van glasbreuk op
bok; garantieaanspraken; het ophalen van lege bokken en retourzendingen, maar ook spoedleveringen en andere
zaken. Tevens staan er een aantal adviezen in t.a.v. opslag van glas.
Wij hopen dat dit document bijdraagt aan een goede samenwerking tussen uw en ons bedrijf waarbij
wij verduidelijken wat u van ons mag verwachten en welke rol uw bedrijf daarin kan vervullen.
Namens alle medewerkers MOSA Glas
M. Tinnemans , algemeen directeur
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11. Specifieke Algemene Voorwaarden
Berekening:
Voor de berekening van de oppervlakte worden breedte en hoogte naar boven afgerond op door 3 deelbare, volle
cm. maten. De zogeheten 3-maat. Bij de oppervlakteberekening gaat men bovendien uit van minimale oppervlakte
per eenheid, deze bedraagt 0.5m².
Bestellingen:
Tenzij met u specifieke afwijkende afspraken zijn gemaakt, dienen uw bestellingen per fax / email te geschieden,
dit om misverstanden te voorkomen. Indien u onverhoopt toch telefonisch uw bestelling moet doorgeven is het
risico van een foutieve maatvoering voor rekening van de besteller. Gelieve uw opdrachtbevestiging altijd zo snel
mogelijk controleren en indien nodig te corrigeren en direct te retourneren. Online bestellingen zullen in de nabije
toekomst ook mogelijk zijn.
Afroep:
Leveringen die door de klant op afroep worden besteld moeten minimaal (afhankelijk van glastype) 2 weken
voordat de leveringen plaats vindt, worden afgeroepen. E.e.a. in overleg met uw contactpersoon. Afroepen is altijd
schriftelijk, zodat misverstanden achteraf worden voorkomen. Bij bestelling van speciale beglazing (o.a. gehard /
brandwerend / etc.) is het niet mogelijk deze op afroep te bestellen.
Orderwijzingen / annuleringen:
Aan wijzingen van orders (inclusief afroeporders) zijn kosten verbonden. Voor het wijzigen van orders , mits de
order reeds is verwerkt in ons orderprogramma, rekenen wij administratieve kosten van €25.00 per order. Indien
de productie reeds is gestart, kan een wijziging op deze order, niet meer worden doorgevoerd.
Leveringen:
Leveringen vinden plaats in onderling overleg: voor kleine leveringen geldt een toeslag. Glasbokken worden altijd
op de meeste economische wijze beladen.
Afwijkingen hiervan zijn mogelijk maar altijd in overleg en er zullen additionele kosten aan verbonden zijn. Kleine
hoeveelheden kunnen los worden geleverd.
Levering: Magazijn*

Nederland / België*

< 5m2

€55,00

< 20m2

€35,00

> 20m2

Franco

Levering Bouwplaats*

Nederland / België*

< 20m2

€100,00

< 35m2

€55,00

> 35m2

€25,00

* Excl. Eilanden.
Excl. Ruiten waarop een afmetingtoeslag, op van toepassing is. Deze ruiten
kunnen extra transportkosten met zich
mee brengen.
* Excl. Afwijkingen van onze reguliere
transportroutes

NB: Voor elk transport gaan wij in beginsel er vanuit. dat wij op onze standaard routedagen, met onze standaard
vrachtwagens kunnen aanleveren. Indien hiervan moet worden afgeweken, dient de klant dit van te voren aan te geven.
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Ten tijde van de levering dient er iemand aanwezig te zijn om het glas in ontvangst te nemen en om de levering te
controleren, zodat de afleverbon getekend kan worden, als bewijs van ontvangst. Zie ook hoofdstuk 2.
Klacht- en breukmeldingen
Breukruiten of klachten bij aflevering dienen gemeld te worden op de afleverbon en uiterlijk binnen 48 uur resp. 96
uur na levering schriftelijk gemeld te zijn bij uw contactpersoon of de serviceafdeling van MOSA-Glas.
Zie 2.2. Na het verstrijken van deze termijn zal het gemelde uitsluitend nog tegen berekening geleverd worden. Alle
breuk- en overige meldingen dienen te geschieden met opgave van het inkoopnummer van u en het ordernummer
van Mosa Glas waarmee is geleverd. Bij foutieve opgave hiervan zal de nalevering tegen berekening worden
herleverd. Een eventuele latere, alsnog juiste opgave, doet hieraan niets af. Reclamatie ruiten gaan ten allen tijde
retour fabriek, tenzij anders is overeengekomen.
Glasbokken
Glasbokken worden gebruikt voor het transport van het glas van de plaats van productie naar het door de klant
opgegeven leveringsadres. Levering is altijd op de begane grond. Elke soort verder transport, bijv. hijsen van een bok
naar een verdieping, zal niet door onze transporteur worden uitgevoerd en valt derhalve onder de verantwoording
van de klant.
De glasbokken zijn met statiegeld belast en blijven het eigendom van de producent. Ze staan gratis te uwer
beschikking gedurende 30 kalenderdagen, hierna verzoeken we u de bokken zo snel mogelijk leeg te melden en
te retourneren. De bokken die langer dan 30 kalenderdagen in uw bezit zijn worden met een bedrag van € 2.—
huur per dag belast. Is de bok na 90 dagen nog steeds in uw bezit, dan wordt deze door MOSA Glas als verloren
beschouwd, en worden de vervangingskosten aan u berekend.
Betalingstermijn
30 dagen netto na factuurdatum, na goedkeuring krediet verzekeringsmaatschappij, tenzij anders met u
overeengekomen. Indien de betalingstermijn met meer dan 15 dagen is overschreden, accepteren wij geen
aansprakelijkheid voor alle openstaande orders, v.w.b. uitlevering.
Alle prijzen in onze prijslijst zijn exclusief:
• BTW.
• De geldende Europese energietoeslag. (tenzij anders vermeld in de prijslijst).
• 1.5% transportverzekering (tenzij anders vermeld in de prijslijst).
• De wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage (uitsluitend voor Nederland).
Levertijden
Levertijden worden naar ons beste inzicht verstrekt, mag zijn te alle tijden een indicatie en mogen nooit worden
beschouwd als een fatale levertermijn.
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2. Ontvangst van orders
2.1. Ontvangst van glasleveringen van Mosa Glas
• Het afleveradres voor de levering van (de glasbokken met) glas wordt door de klant bij de opdracht
aangegeven. Op het moment van levering door Mosa Glas dient een vertegenwoordiger van de klant op dit
adres aanwezig te zijn om het glas in ontvangst te nemen.
• Elke levering van glas is voorzien van een afleverbon of vrachtbrief (CMR).
• Elke zending dient bij ontvangst door de klant te worden gecontroleerd op eventuele transportbeschadigingen
en manco’s, dit terwijl de glaslevering nog vastgezet op de glasbok staat.
• Schades / manco’s dienen direct op de afleverbon te worden vermeld. De afleverbon wordt dan door de
chauffeur mee retour genomen. De klant moet ook de schade / manco’s zelf schriftelijk doorgeven aan de
serviceafdeling van MOSA Glas. De gemelde onvolkomenheden worden door Mosa Glas in overleg met de
klant z.s.m. hersteld/verholpen service@mosaglas.com.
• Het is aan de klant om te beslissen, deze controle direct bij ontvangst te doen. Indien geen vertegenwoordiger
van de klant aanwezig is gelden de voorwaarden genoemd onder 2.2
• Bij levering / plaatsing van glasbokken op publiek toegankelijke plaatsen dient de klant ALTIJD een
ontvangst bon te tekenen waarbij de verantwoordelijkheid voor het glas en dus ook de aansprakelijkheid is
overgegaan op de klant. Het nemen van voorzorgsmaatregelen t.b.v. de veiligheid van omstanders is dan
ook de verantwoordelijkheid van de klant.
• Zonder transportverzekering is het melden van schade alleen mogelijk bij de chauffeur. Schade vermelden
op de afleverbon, op het moment van leveren. Om MOSA Glas in de gelegenheid te stellen deze schade zo
snel mogelijk te verhelpen stuurt de klant, op de dag van toelevering, zelf een kopie van deze bon door naar
de serviceafdeling van MOSA Glas, evenals de foto’s van de schade. service@mosaglas.com.
2.2. Wat te doen indien de klant niet aanwezig is bij de levering
Bij een latere controle van de ontvangen glaszending dient de klant, bij ontvangst in een magazijn, binnen
4 dagen te reclameren, mits er voor een transportverzekering is gekozen. Anders is geen reclamatie op
externe schade mogelijk.
• Bij levering naar een bouwplaats of werf, dient de controle van de ontvangen glaszending binnen 48 uur  te
gebeuren. Daarna zijn eveneens geen reclamaties op externe schades meer mogelijk.
• Mosa Glas zal de reclamatie in behandeling nemen mits de (externe) schade is geconstateerd op de
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transportbok en mits het glas nog origineel is verpakt. Bij schade dient de klant direct foto’s te maken van
de ruit, de schade en de sticker. Reclamaties van reeds gemonteerde ruiten, met externe schade, worden
niet in behandeling genomen. Klachten en reclamaties worden per mail gemeld bij service@mosaglas.com
onder vermelding van het Mosa Glas ordernummer afmetingen en opbouw. Interne schades (niet zichtbaar
of bevinden zich in de spouw), vallen hier niet onder.
• Afhandeling van klachten en reclamaties is beschreven onder:

3. Klachten en Reclamaties.
• NB. Brandvertragend glas en Screen-lines dienen ALTIJD bij ontvangst te worden gecontroleerd. Melding
van schades naderhand worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor Jumbo ruiten , groter dan
2600x2600mm, of waarvan 1 zijde groter is dan 4500mm.
2.3. Het glas is geleverd en de afleverbon is afgetekend
Na ontvangst is de klant verantwoordelijk voor het eventueel ontstaan van schades, om dit zoveel mogelijk
te beperken adviseert Mosa Glas het volgende:
• Het glas op de bokken op een vlakke ondergrond plaatsen.
• Glas is een industrieel product dat afhankelijk van de uitvoering (float / gehard/ brandwerend) beschermd dient
te worden tegen weersinvloeden maar ook tegen vervuilingen die het glas kunnen beschadigen zoals zand.
- Float-glas, bijvoorbeeld, is gevoelig voor temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Dit
kan zelfs leiden tot spontane thermische breuken. Thermische breuken kunnen reeds ontstaan bij
temperatuurverschillen van 30°C. Daarom adviseren wij u het glas, vooral in de zomer, te beschermen
tegen directe blootstelling van zonlicht en met name slagschaduw. Daarbij dient u niet te vergeten de
transportbanden los te maken zodat de spanning er af is.
- Brandwerend glas zijn vaak geharde glasplaten met daar tussen een brandvertragende gel-laag. Deze
gel-laag is gevoelig voor lage en hoge temperaturen derhalve is het advies opslaan -10°C / +40°C.
Bij hogere temperaturen kunnen er vlekken in de gel-laag ontstaan en bij zeer lage temperaturen
“ijsbloemen”. Derhalve het advies, brandwerend glas direct na levering “binnen” op te slaan, beschermd
tegen direct zonlicht en vorst.
• De butylrand is gevoelig voor UV-licht en dient derhalve afgeschermd te worden. Aangetaste butylrand is
herkenbaar aan een witte, poedervormige waas.
• Zet de glasbokken zodanig weg, dat werkverkeer in het magazijn of op de bouwplaats/ werf geen
beschadigingen kan aanrichten.
• Verder (intern) transport in het magazijn van de klant of op de bouwplaats,  is voor risico van de klant.
• Spanbanden / spanpalen waarmee het glas is vastgezet, altijd losmaken om spanning van het glas weg te
nemen.
2.4. Ophalen van Glasbokken
Glasbokken kunnen uitsluitend per fax, e-mail of via de website worden leeg gemeld. Indien de leeg-gemelde
glasbokken niet bereikbaar zijn of niet op de plaats van de door u opgegeven adresgegevens staan, wordt
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u € 125,- in rekening gebracht vanwege gemaakte kosten . Voor glasbokken die niet te traceren zijn, of die
“verdwenen” zijn, worden u de vervangingskosten van de glasbok in rekening gebracht. Voor glasbokken die
beschadigd zijn worden u herstelkosten in rekening gebracht. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de
glasbokken die in uw bezit zijn.
Na melding door de klant, dat glasbokken klaar staan voor retour transport naar MOSA Glas, zullen deze
uiterlijk binnen 2 weken (exclusief vakantie- en feestdagen) worden opgehaald. Na dat moment zijn de
risico’s voor MOSA Glas.
NB. De glasbokken zijn uitsluitend ontworpen voor het vervoer van glas. Gebruik voor andere doeleinden,
bijvoorbeeld het vervoer van kozijnen / plaatmaterialen/ … kunnen de bokken beschadigen en is derhalve
niet toegestaan.
2.5. Ophalen van retourladingen
Indien glas retour moeten worden genomen, dient het op de glasbokken aanwezige glas goed te zijn vastgezet
met de juiste middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dit glas transportveilig te bevestigen op
de glasbok. Dit dient vooraf schriftelijk te zijn gecommuniceerd met uw contactpersoon binnen MOSA Glas
of de serviceafdeling van MOSA Glas
De chauffeur heeft het recht de lading te weigeren indien hij van mening is dat het glas op de transportbok
niet goed is vastgezet. Dit dient alsnog door de klant worden gedaan.
Indien de chauffeur de transportbok(ken) met het retourglas niet kan meenemen en daarvoor op een ander
tijdstip terug moet komen, worden deze extra kosten bij u in rekening gebracht.
2.6. Spoedleveringen
Onder spoedleveringen worden verstaan, leveringen welke binnen een kortere levertijd dienen te worden
uitgeleverd dan de reguliere levertijden.
Over hoe snel een spoedlevering kan/moet worden uitgeleverd, wordt in overleg tussen de klant en de
contactpersoon binnen Mosa Glas BV bepaald. Snelheid van leveren is afhankelijk van de gevraagde opbouw
en de beschikbaarheid van de productiemiddelen en eventuele de afleverlocatie. Neem voor de juiste
informatie contact op met één van onze medewerkers.
Meerkosten spoedleveringen
Spoedleveringen worden indien mogelijk geproduceerd op de productielocatie te Echt, om zodoende de
snelste levertijd te realiseren.
• De meerkosten voor een spoedlevering is afhankelijk van een aantal factoren. Over de kosten hiervan kan
uw contactpersoon u informeren.
De kosten kunnen o.a. zijn:
- Afhalen: 24-uurs service ruiten: 40% toeslag.
- Bezorgen: op aanvraag
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3. Glasschades
3.1. Transportschades die onder garantie vallen
• Mechanische breuken
• • Krassen ontstaan tijdens transport en/of productie.
** Verwijzing naar afbeeldingen van deze schades in de uitgave van: Kenniscentrum glas:

Glasschade: oppervlaktebeschadigingen en glasbreuk in theorie en praktijk. Uitgave Kenniscentrum glas.  
ISBN-10: 0-810816-1-6.
zie ook de bijlage (garantie bepalingen)
3.2. Productiefouten: onder garantie vallen:
• Visuele fouten genoemd onder floatglas.

NB: Voor deze garantieclaims op visuele fouten geldt echter dat een onderzoek noodzakelijk is omdat zij slechts ten
dele hun oorzaak kunnen vinden in een productiefout. zie ook de bijlage (garantie bepalingen)
3.3. Floatglas kwaliteit
Tijdens de productie van floatglas kunnen er onvolkomenheden in het glas optreden zoals een pit / een
gasbelletje / sliert of traan.
Toegestane fouten zijn vastgelegd meerdere normen zie hiervoor onderstaand overzicht.
Een samenvatting van de toegestane afwijkingen is in 1997 samengevat in de inmiddels ingetrokken norm:
NEN 3264. De tabel uit deze norm wordt wel nog veel gehanteerd als richtlijn.

NB: Glasproducties uit het buitenland kunnen a.d.h.v. een afwijkende norm zijn gemaakt. De norm van de
fabrikant is in deze altijd leidend.
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TABEL NEN 3246.
Oppervlakte van de ruit
Fouten

Omvang fout

<=1,5 m2

>1,5 m2

Bellen

< 0,4 mm

toelaatbaar, mits niet gezaaid

toelaatbaar, mits niet gezaaid

0,4 mm tot

1 in centrale zone en 2 in 2 in centrale zone en 3 in randzone

1,5 mm

randzone toelaatbaar

toelaatbaar

1,5 mm t/m

1 in randzone toelaatbaar

1 in centrale zone en 3, in randzone

niet toelaatbaar

Tot oppervlakte van 4,5 m2 niet

3 mm
>3 mm

toelaatbaar
toelaatbaar,

daarboven

in

de

randzone 2 toelaatbaar
Slier of traan

niet toelaatbaar

in centrale zone niet toelaatbaar;
in randzone 2 toelaatbaar

Barstjes

niet toelaatbaar

Steentjes

niet toelaatbaar

in centrale zone niet toelaatbaar; in
randzone 1 toelaatbaar, mits niet
storend

Putjes en kleine vlekjes

toelaatbaar, mits niet storend

in centrale zone toelaatbaar, mits niet
storend; in randzone 2 toelaatbaar

Voelbare krassen

in randzone 2 toelaatbaar

1 in centrale zone en 3 in randzone
toelaatbaar

Haarkrassen

<50 mm

3 toelaatbaar

5 toelaatbaar

>50 mm

1 toelaatbaar

3 toelaatbaar

niet toelaatbaar

1 in randzone toelaatbaar, mits niet

Stervormige beschadigingen

storend
Witte vlekjes

toelaatbaar, mits niet storend

toelaatbaar, mits niet storend

Verwering

niet toelaatbaar

Niet toelaatbaar
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3.4. Overzicht Normen
NL: Naleving van bouwbesluit en toepassing van de normen waarnaar in het bouwbesluit worden verwezen,
ook de NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) zijn voor de verantwoording van de klant.
BE: Voldoen aan de Belgische normen en reglementeringen zoals toepassing van de juiste NBN-normen zijn
eveneens voor verantwoording van de klant.
Isolatie glas:
NEN-EN 572-2

Glas voor gebouwen: deel 2 floatglas.

NEN 3246		

Glas voor gebouwen: gesneden maten van floatglas.

NEN-EN 572-8

Glas voor gebouwen: basisproducten van natron-kalkglas-

			

Deel 8 : handelsmaten en eindtoepassingen.

NEN-EN 1096-1

Glas voor gebouwen: gecoat glas; deel 1 definitie en classificatie.

NEN 3567		

Glas voor gebouwen: isolerend dubbel glas – eisen en beproeving.

Gelaagd glas
Productnorm:
NEN-EN-ISO12543

Glas voor gebouwen: Gelaagd en gelaagd veiligheidsglas.

Prestatienorm
NEN-EN 356 Glas voor gebouwen: Beveiligingsbeglazing - Beproeving en classificatie van de weerstand tegen
manuele aanval.
NEN-EN 12600

Glas voor gebouwen: Slingerproef – Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas.

Gehard glas
Productnorm:
NEN-EN 12150

Glas voor gebouwen: Thermisch voorgespannen glas.

NEN-EN 1863

Glas voor gebouwen: Thermisch versterkt (heatstrengthened glass)

DIN 18516 deel 4

Uitvoering Heat Soak Test (8uur)

NEN-EN 14179

Glas voor gebouwen: Heat soaked thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas.

Prestatienorm
NEN-EN 3568

Glas voor gebouwen: Thermisch voorgespannen glas – Eisen en beproevingsmethoden.

NEN-EN 12600

Glas voor gebouwen: Slingerproef – Stootbelastingproef en classificatie voor vlakglas

3.5. Herleveringen:
Bij constatering van productiefouten in (reeds geplaatst) glas, welke na inspectie binnen de garantie vallen,
zal Mosa Glas de betreffende beglazing kosteloos naleveren. Gevolgschades / plaatsingskosten vallen buiten
de garantieregeling.

service
protocol

12

3.6. Garantie termijn

De standaard garantietermijn op isolatieglas van MOSA Glas bedraagt 10 jaar. (behoudens de uitsluitingen
zoals vervat in het garantiecertificaat, hetgeen op verzoek wordt toegezonden) en mits geplaatst volgens
NEN 2068 / NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577 (Nederland) / TV221 (België).
Garantietermijn voor brandwerend glas bedraagt 5 jaar.
3.7. Inspectie / opname van schades:
Bij opnames van schades dient u er rekening mee te houden dat glaslatten moeten worden verwijderd om
de oorzaak van de schade te kunnen vaststellen. Verwijderen van de glaslatten dient door opdrachtgever te
gebeuren. Beschadigingen ontstaan door het verwijderen van de glaslatten kunnen niet worden doorberekend
aan Mosa Glas.
3.8. Glasschades die NIET onder garantie vallen:
(Zie ook 4.4 en bijlage garantieregeling)
Geen garantie wordt verleend voor:
• Schades veroorzaakt door:  bouwtechnische oorzaken, verzakkingen, inwerkend vocht vanuit de sponning
op de randafdichting.
• Chemische oppervlaktebeschadigingen. (cement-sluier e.d.) of chemische aantasting van de randafdichting
(toepassing foutieve kit).
• Mechanische oppervlaktebeschadigingen en geweld van buitenaf. (zoals slijpen , schuren, krassen door
bewassing e.d.)
• Thermische breuken.
3.9. Beoordeling van het glas bij oplevering
Deze richtlijn geeft eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van glas, afgeleid van
de Europese productnormen. Het behandelt slecht enkele visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een
officiële beoordeling dient altijd de betreffende productnorm gehanteerd te worden. Isolerend dubbelglas
is een hoogwaardig kwaliteitsproduct. Deze beoordelingsrichtlijn is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen
of een klacht terecht is,waarmee tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims op garantie bij de
oplevering van woningen voorkomen worden.
Hoe beoordeel ik isolerend dubbelglas?
Voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van isolerend dubbelglas moeten altijd de afzonderlijke
glassoorten van de opbouw worden beoordeeld. De Europese productnorm voor isolerend dubbelglas (NENEN 1279) verwijst hiervoor naar de productnormen van de afzonderlijke glassoorten, zoals floatglas, gelaagd
glas en gecoat glas. De eisen en beoordelingsmethoden hieruit zijn onderstaand samengevat.
Verloop van de randhoogte
Voor het zichtbare verloop van de randhoogte bij isolerend dubbelglas staan in de Europese productnorm
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geen eisen, maar wordt verwezen naar de toleranties van de producent. Wel geldt dat indien het verloop
van het kader leidt tot het zichtbaar zijn van de kit van de randafdichting en dus blootstellen aan direct UVlicht, dit kan leiden tot een aantasting van de levensduur van het isolerend dubbelglas. Als richtlijn wordt
aangehouden tussen 10 en 15 mm.
Vervuiling in de spouw
Bij isolerend dubbelglas kunnen er kleine (stof-)deeltjes in de spouw op de afstandhouder liggen. Indien
dergelijke kleine vervuilingen het doorzicht niet verstoren, is dit geen reden tot afkeur.
Kleurverschil
Glas heeft altijd een bepaalde kleur. Deze kleur is afhankelijk van de dikte van het glas, de toegepaste
folies en eventuele coatings. Door het gebruik van verschillende glassoorten en/of samenstellingen kunnen
onderling kleurverschillen ontstaan. Dergelijke kleurverschillen zijn niet te vermijden.
Interferentie
Soms zijn er in het glas of in de weerspiegeling van het glas olieachtige vlekken zichtbaar. Indien op het glas
wordt gedrukt en de vlekken zich verplaatsen, is er sprake van interferentie. Interferentie is een natuurkundig
verschijnsel en dus geen fout in het product.

Condensvorming
Condensvorming op glas aan de binnen- of buitenzijde ontstaat door te hoge relatieve vochtigheid. Dit duidt
niet op een gebrek aan het glas maar juist op een uitstekende isolerende werking.
Condensvorming tussen de glasbladen
Indien er condensvorming optreedt tussen de glasbladen, is de eenheid niet meer luchtdicht. De eenheid
moet dan worden vervangen.
Toleranties
• Dikte toleranties +/- 2 mm
• Maatvoering toleranties < 1 lp meter 3mm, >1 lp meter 4mm.
• Haaksheid toleranties +/- 3 mm
• Tolerantie op verschuiving van de bladen onderling +/- 3 mm
Arbitrage
Bij een meningsverschil tussen producent en opdrachtgever zal er een nader aan te wijzen onafhankelijke 3e
een expertise verrichten welke bindend is.
Beoordelingsmethoden
Beoordeling (algemeen) Glas wordt allereerst beoordeeld op het doorzicht, zonder eventuele afwijkingen
vooraf te markeren. Alle waargenomen storende afwijkingen dienen dan genoteerd te worden.
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Beoordelingsmethode I
Bij diffuus daglicht* op een afstand van 2 meter waarbij het midden
van de ruit zich op ooghoogte en recht voor de observator bevindt.

Beoordelingsmethode II
Bij diffuus daglicht* op een afstand van 3 meter waarbij het midden
van de ruit zich op ooghoogte bevindt. Observeer de ruit maximaal
20 seconden tot onder een horizontale kijkhoek van 30°.

Toegestane fouten : Volgens normen Duitse glasproducenten:
Floatglas (ruiten tot 5m²) **
• (haar)krassen en lijnvormige fouten, zichtbaar bij beoordelingsmethode I
Toegestaan:
0 fouten
• Puntfouten (=de kern), luchtbelletjes etc.
Toegestaan
alle fouten ≤ 0,5mm
1 fout > 0,5 mm en ≤ 1,0 mm
0 fouten > 1,0mm
Gelaagd glas (max. 2 glasbladen tot 5m²)**
De onderstaande beoordeling van gelaagd glas geldt voor het doorzicht met uitzondering van een 15 mm
randzone van het glas.
• (Haar)krassen en lijnvormige fouten, zichtbaar bij beoordelingsmethode I
Toegestaan:
alle fouten < 30mm
0 fouten ≥ 30 mm
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• Puntfouten, luchtbelletjes etc., zichtbaar bij beoordelingsmethode I
Toegestaan als fout > 1 mm en ≤ 3mm:
1 fout als ruit ≤ 1m²
2 fouten als ruit > 1m² en ≤ 2m²
1 fout per m² als ruit > 2m² en ≤ 8m²
Toegestaan als fout > 3mm:
0 fouten
Coatingsfouten (voor centrale zone= 90% glasoppervlak)**
• (Haar)krassen, zichtbaar bij beoordelingsmethode II
Toegestaan:
alle fouten ≤ 75 mm mits niet geclusterd
0 fouten > 75 mm
Puntfouten (spatten/gaatjes), zichtbaarbij beoordelingsmethode II
Toegestaan:
alle fouten ≤ 2 mm mits niet geclusterd
1 fout per m² > 2mm en ≤ 3mm
0 fouten > 3mm
* Diffuus daglicht is licht bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestralen.
** raadpleeg de officiële normen voor overige afmetingen, samenstellingen en beoordelingen.
*** een coatingfout is een fout in de coating zelf of een fout in het glas die door de coating storend
zichtbaar wordt.

4. After-sales – service / Klachten / Reclamaties
4.1. Melden van een klacht/reclamatie.
Wilt u een melding doen van een klacht of een reclamatie, dan kunt u rechtstreeks terecht bij onze
serviceafdeling. Mailadres: service@mosaglas.com.
Telefonisch contact is natuurlijk ook mogelijk.
MOSA Glas zal er alles aan doen om een klacht z.s.m. op te lossen, echter dit is afhankelijk van een aantal
zaken:
• Is er een inspectie noodzakelijk?
• Betreft het standaard of speciaal glas, zo is de her-levertijd afhankelijk van het type (brandwerend /
zonwerend / bewerkt glas / etc.
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4.2. Welke gegevens zijn er nodig?
Bij klachtmelding waarbij aanspraak wordt gedaan op garantie dienen volgende gegevens in ons bezit te zijn.
• Sticker van de ruit met daarop alle gegevens, indien de sticker niet meer voorhanden is kun u ook de
gegevens vinden op de (aluminium) afstandhouder van het isolatieglas.
• Foto’s van de schade en een omschrijving.
• Locatie van de schade (adresgegevens)
4.3. Verloop van de afhandeling van een klachtmelding.
• Van onze serviceafdeling mag u verwachten dat u, binnen 48 uur nadat een melding is gedaan, een
bevestiging ontvangt en indien mogelijk, welke actie ondernomen gaat worden.
• Service zal binnen 5 werkdagen beslissen of er inspectie noodzakelijk is of niet.
• Indien er inspectie plaats zal vinden, zult u schriftelijk worden geïnformeerd wanneer en door wie, de
inspectie plaats zal vinden.
• Op basis van een interne beoordeling (indien oorzaak van de klacht aan de hand van de bijgeleverde foto’s
kan worden vastgesteld), of op basis van het inspectie resultaat ontvangt u schriftelijke informatie of de
klachtmelding als gegrond wordt beoordeeld of niet. Bij afwijzing van een klachtmelding zal u ook worden
medegedeeld waarom de klachtmelding is afgewezen. Deze informatie ontvangt u uiterlijk binnen 14 dagen
na de klachtmelding, er vanuit gaande dat inspectie binnen deze termijn mogelijk is.
• Bij een geaccepteerde klachtmelding wordt u tenslotte geïnformeerd wanneer het gemelde opnieuw wordt
geleverd. Deze termijn is overigens afhankelijk van het type beglazing dat moet worden herleverd.
4.4. Welke reclamaties worden vergoed?
• Onvolkomenheden / afwijkingen van de Isolerende Glasunits of de samenstellende delen daarvan, die
buiten de tolerantiegrenzen vallen van de geldende Europese Normen: zoals genoemd onder 3.4.
• Bokbreuken, geconstateerd volgens 2.1 t/m 2.3, natuurlijk mits gemeld binnen de geldende termijn en
mits nog verpakt op de originele transportbok.
• Defecten aan de coating in de spouw, zie ook de uitgave van kenniscentrum glas 3.1
• Lekkages van ruiten, binnen de garantietermijn. Lekkages zijn zichtbaar aan condensvorming in de spouw.
Echter: uitgesloten zijn lekkages als gevolg van, slecht geplaatst glas, dwz. niet volgens NPR 3577 of de
Belgische norm. TV221. Overige uitsluitingen zie ook onze garantiebepaling in de bijlage
Alle overige schades vallen niet onder de garantie.
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Bijlage: Garantie bepalingen:
1. Er wordt met inachtneming van de hierna volgende bepalingen gegarandeerd dat gedupeerde 10 jaar, gerekend vanaf de
produktie datum geen vermindering van doorzicht dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie,
aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijde i.v.m. een gebrek aan de isolatie glaseenheid.
2. De onder 1. genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland
voldoet aan:
a. De eisen gesteld in de Nederlandse Norm Nen 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of
b. Andere dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften mits schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en
strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder a. genoemde plaatsingsvoorschriften.
De afnemer wordt geacht op de hoogte zijn van alle plaatsingen, onderhouds- voorschriften alsmede zijn eventuele
afnemers van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
3. Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakking van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas
voordoet.
b. Vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en glas
plaatsen daaronder begrepen)
c. Mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder
begrepen
d. Het aanbrengen van de verandering in de structuur van de isolerende dubbelglas eenheid (beplakken met folie of
aanbrengen van schilderwerk daaronder begrepen)
e. Onvoldoende onderhoud aan de omringende constuctie en/of sponningafdichting; t.b.v. het onderhoud is de OAD
81 (Onderhoud Afdichting Dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577
f. Het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen
aantasten
g. Thermische oorzaken d.w.z. breuk a.g.v. spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van
de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
4. Geen garantie wordt verleend;
- eenheden met meer bladen figuur- of draadglas
- eenheden met toevoegingen aan spouw, waaronder kruisroeden, glas-in-lood e.d.
- eenheden, bestemd voor niet-vertikale plaatsing
- eenheden, bestemd voor industrieelgebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is
overeengekomen.
- Onvolkomenheden/ afwijkingen in de isolerende eenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan die vallen
binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567, NEN 3264 en NEN 2608
- Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, a.g.v. eigenschappen inherent aan glassoorten en/of combinaties,
hieronder begrepen vertekeningen a.g.v. toleranties barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en
geografische hoogteverschillen
- Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen a.g.v. interferentie
5. De garantie houdt in dat, i.h.g. dat er binnen de garantietermijn vermindering optreedt, zonder dat een der bovenstaande
beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke vervangende
isolerende eenheid wordt overgegaan. De vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode,
geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid.
Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde/ geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor
vergoeding in aanmerking.
6. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet de volledige voldoening van de facturen heeft plaats gevonden.
7. De garantieclaim moet ten alle tijden worden ingediend via uw glasleverancier, d.w.z. degene, van wie u het glas gekocht
heeft en wiens naam en adres op het bewijs vermeld staan.
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