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GARANTIECERTIFICAAT
IKO B.V. PRODUCTGARANTIE
IKO B.V., Wielewaalweg 1 te Klundert, verklaart hierbij aan de belanghebbende:
Naam

:

Adres

:

Plaats

:

garantie te verstrekken voor de navolgende door IKO B.V. geleverde dakbedekkingsmaterialen:
Betreft werk

:

Materiaaltype

:

Uitgevoerd door

:

Materiaalhoeveelheid

:

Factuurnummer(s)

:

Ingangsdatum garantietermijn

:

IKO B.V. garandeert de belanghebbende dat de door haar geleverde dakbedekkingsmaterialen bij de
levering vrij zijn van fabricagefouten en voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze ten tijde van de
productie van kracht waren, voor zover van belang voor de waterdichtheid. Gegarandeerd wordt voorts
een blijvende waterdichtheid van het dakbedekkingsmateriaal gedurende een periode van 10 jaar na
ingangsdatum garantietermijn, een en ander binnen de garantiebepalingen zoals op de achterzijde
vermeld.
Indien op het werk verlies van waterdichtheid van de dakhuid zich voordoet, die aanwijsbaar wordt
veroorzaakt door een aan de leverancier toerekenbare productie-/materiaalfout, dan wordt deze schade
vergoed, het een en ander overeenkomstig het gesteld in artikel 3 van de garantiebepalingen.
Deze garantie is een onderdeel van een verzekerde garantie via bemiddeling van AON Corporate
Solutions te Zwolle. AON heeft deze verzekering ondergebracht bij Allianz Nederland Corporate gevestigd
te Rotterdam. De omvang, inhoud en aard van de verzekeringsdekking is conform de voorwaarden,
limieten en eigen risico’s zoals vastgelegd in het polisblad van deze verzekerde garantie. Krachtens de
voorwaarden van de verzekering blijft de dekking in geval van insolventie voor reeds ingegane garanties,
als bedoeld in de voorwaarden van de verzekering, van kracht ten behoeve van de afnemer.
De in dit garantiecertificaat en voorwaarden weergegeven tekst is niet compleet en kan afwijken van
hetgeen vermeld staat in de polis. In geval van een geschil zal de polistekst tezamen met de van
toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden te allen tijde prevaleren boven hetgeen in dit certificaat en/of
garantievoorwaarden staat vermeld. Desgewenst kunt u een kopie van het polisblad en de van toepassing
zijnde verzekeringsvoorwaarden opvragen bij AON Corporate Solutions.
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