Beste klant,
U hebt bij ons een vlaggenmast of baniermast gekocht, gefeliciteerd! Wij hopen dat u hier heel lang
plezier van gaat hebben. Een paar tips van onze kant om zo lang mogelijk plezier van uw mast(en) te
hebben:



Op onze masten zit garantie op mastbreuk. Wij hebben masten van de
hoogste kwaliteit, hier zijn we trots op en staan we garant voor. Op de cilindrische aluminium
masten zit 5 jaar garantie, op conische polyester masten 10 jaar en op conische aluminium
masten 15 jaar.



Bij windkracht 6 of 7 adviseren wij dringend uw vlag of banier te strijken. Bij
hoge windkracht komt er heel veel kracht op uw vlag te staan, wat niet alleen slecht is voor de
vlag maar ook voor de mast(en). De trillingen die de vlag/ banier veroorzaakt doordat hij bij
hoge windsnelheden soms wel een paar honderd keer per minuut klappert kunnen als gevolg
hebben dat uw mast(en) scheef gaat staan (het beton waarin uw mast is vastgezet wordt door
de trillingen losgewrikt, zeker wanneer de grond erg nat of los is). Zelfs al hebben wij de
mast(en) geplaatst, wanneer u uw vlag of banier niet uit de mast haalt bij windkracht 6 of
hoger kunnen wij niet garant staan voor het recht blijven staan van uw mast(en).



Bij windkracht 8 en hoger adviseren wij om, behalve uw vlag of banier te
strijken, ook om uw mast(en) plat te leggen. Bij deze windsnelheden kan uw mast gaan
vibreren, wat veroorzaakt dat het beton waarin de mast vastgezet is zichzelf loswrikt en de
mast scheef gaat staan. Wanneer u uw vlag/ banier en mast(en) niet strijkt bij deze hoge
windsnelheden kunnen wij geen garantie geven op recht blijven staan van uw mast(en) (ook
niet wanneer wij hem geplaatst hebben) of op mastbreuk.



Kijkt u eens per jaar even kort uw mast(en) na. Leg hem plat, haal er een sopje
overheen (gewoon met allesreiniger en een doekje) en kijk of alle onderdelen er nog goed uit
zien. Onze masten hebben niet veel onderhoud/ reiniging nodig, maar eens per jaar een half
uurtje tijd doet de mast goed.

Dat is het! Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan weet u ons te vinden, wij wensen u
heel veel plezier met uw nieuwe mast(en)!
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