
 
 
 
 
 
 
 
     
  
      
      
      
 
 
 
 
 
 

 Betreft Adviesgaranties kunststof atletiekbanen          Arnhem 20 maart 2019 
 Ons Kenmerk BT/19009                                     Uw Kenmerk     

 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Tijdens de vergaderingen komen de garantiebepalingen regelmatig ter sprake en ook de wijze 
waarop de diverse opdrachtgevers en adviesbureaus hiermee omgaan. Binnen de verschillende 
contractvormen worden vaak garantietermijnen gehanteerd die in de praktijk niet haalbaar zijn. 
Daarmee wordt voor de gebruikers een verkeerd verwachtingspatroon gecreëerd en ook geeft het 
aanleiding tot misverstanden tijdens de aanbesteding en afschrijvingstermijnen.  
 
Er zijn enkele milieutechnische eisen aangescherpt waardoor productsamenstellingen anders zijn 
geworden wat met name voor de kunststof met coating gevolgen heeft. Deze verandering hebben 
tot gevolg dat hier andere verwachtingspatronen aan verbonden moeten worden. Dit is onderzocht 
door geaccrediteerde keuringsinstantie KIWA ISA Sport, kunststofleveranciers Herculan BV en 
Polytan. 
 
Werkgroep 5 (kunststofvloeren) van NOC*NSF bepaalt de normen waaraan sportconstructies 
moeten voldoen. Deze werkgroep houdt zich bezig met kunststoftoplagen voor atletiekbanen en e-
layers. Binnen de werkgroep is consensus over de volgende periode, waarbij het een reële 
garantieperiode betreft. 
 

 Belijning kunststof  =>   3 jaar 

 Kunststof met coating  =>   5 jaar  

 Sandwich   => 10 jaar 

 Composiet volkunststof => 10 jaar 

 Volkunststof  => 10 jaar 
 
Voor alle duidelijkheid, deze garantieperiode betreft niet de verwachte levensduur. Verder is er 
natuurlijk een relatie met het onderhoud. Correct uitgevoerd onderhoud zal een positief effect hebben 
op de levensduur en is een vereiste om aan de garantiebepalingen te voldoen. Op termijn zal 
werkgroep 5 met aanbevelingen komen op dit gebied.  
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan 
contact met me op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bob Thomassen 
Accommodatie adviseur 

Papendallaan 7 

6816 VD  Arnhem 
T +31(0)26 483 48 00 
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info@atletiekunie.nl 

www.atletiekunie.nl  
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