Terrasoverkappingen van Verano® CE-gemarkeerd
Sinds 1 juli 2014 is de nieuwe Europese richtlijn NEN-EN 1090-1 definitief in werking
getreden. Hiermee is het wettelijk verplicht om alle dragende constructies uit aluminium
en staal te leveren met een CE-markering. Dit geldt ook voor terrasoverkappingen. TÜV
heeft recentelijk een CE-conformiteitscertificaat afgegeven voor de Verano®
terrasoverkappingen, waarmee wij voldoen aan de Europese norm.
Economisch delict
Een terrasoverkapping krijgt pas een CE-markering als deze voldoet aan strenge
Europese veiligheids- en kwaliteitseisen. Producten die na 30 juni 2014 op de Europese
markt worden gebracht, moeten een CE-markering dragen. Heeft een product deze
markering niet dan is dat voor de wet een economisch delict. Dit kan ernstige gevolgen
hebben, zoals inbeslagname van het product en/of een geldboete van tienduizenden
euro’s (bron: Metaalunie).
Veiligheid voorop
Met het ingaan van de Europese norm komt er een einde aan aparte richtlijnen per land
voor het vervaardigen en verhandelen van aluminium en stalen constructies. De

Nederlandse overheid zal zich steeds meer terugtrekken, waardoor de
verantwoordelijkheid bij de fabrikanten en leveranciers komt te liggen. Omdat veiligheid
voor ons een belangrijk thema is en omdat de richtlijnen vanaf 1 juli 2014 een wettelijke
basis krijgen, zien wij de CE-markering niet als “moeten”, maar als noodzaak.
Een kwaliteitsgarantie
Verano® heeft sinds mei 2014 de bevoegdheid om een CE-markering af te geven voor al
onze terrasoverkappingen. TÜV Nederland heeft bij ons een productiecontrole
uitgevoerd waarbij we positief zijn beoordeeld op onze productieprocedures, de kwaliteit
van de samenstellende onderdelen en ons eindproduct. Uit de controle is gebleken dat
de gebruikte materialen van goede kwaliteit zijn en de profielen een uiterste betrouwbare
dikte hebben. Hierdoor zijn de veiligheidsrisico’s van ons product zeer laag. Kortom:
een Verano® terrasoverkapping is volgens de Europese wet een veilige en
betrouwbare keuze.
Let op!
De CE-markering geldt voor alle samenstellende onderdelen van onze
terrasoverkappingen, maar ook voor de constructie als geheel. De veiligheidsmarkering
die wij verstrekken, is dus gebaseerd op een doorrekening en komt te vervallen zodra er
onderdelen aan de constructie worden toegevoegd of verwijderd. Voorbeeld: als u ander
glas in de terrasoverkapping plaatst, vervalt onze CE-markering en ligt de
verantwoordelijkheid bij u. U begaat dan mogelijk een economisch delict.
Communicatie naar de consument
Bij de norm NEN-EN 1090-1 staat veiligheid en betrouwbaarheid centraal. Voor
consumenten is dit, logischerwijs, een zeer belangrijke factor in het aankoopproces. Met
een Verano® terrasoverkapping kunt u uw klanten een garantie geven op kwaliteit,
betrouwbaarheid en veiligheid. Via onze website en onze (nieuwe) leaflets geven wij
consumenten een korte uitleg over de CE-markering. Bovendien communiceren
wij speciale icoontjes die de risico's van een overkapping zonder CE-markering
benadrukken. Maar omdat u het aanspreekpunt bent voor consumenten, zult u
waarschijnljk ook vragen gaan krijgen. In de Kennisbank van de Metaalunie vindt u
antwoorden op veelgestelde vragen. Wij hebben deze informatie samengevat in een
document. U kunt dit document hier downloaden.

