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GARANTIECERTIFICAAT 
IKO B.V. VERZEKERDE ALL-IN PROJECTGARANTIE 

 
IKO B.V., verzekeringnemer, Wielewaalweg 1 te Klundert en het dakbedekkingsbedrijf:  

 
 

 
verklaren hierbij aan belanghebbende: 

 
 

 
garantie te verstrekken op de waterdichtheid van de dakhuid voor een periode van 10 jaar van het 
navolgende dakwerk:  

 
 
De specificatie van de dakbedekkingsconstructie is op het volgblad bij dit Certificaat vermeld.  
Het aantal dakvlakken is:  
 
Totaal aantal m²:   Aanneemsom dakwerk: €  ,=       excl. B.T.W. 
 
Opleveringsdatum dakwerk, tevens ingangsdatum van de garantie:  
 
Verzekeringnemer garandeert de belanghebbende dat de door haar geleverde dakbedekkings-
materialen 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. 
 
Het bovengenoemd dakbedekkingsbedrijf garandeert de belanghebbende de juiste verwerking van de 
in de dakbedekkingsconstructie aangebrachte producten. 
De aansluiting ter plaatse van het niveau verschil tussen platte dakdelen valt i.v.m. de werking van de 
onderconstructie buiten deze garantie. 
De uitgebreide garantiebepalingen staan op de achterzijde van dit document vermeld. 
 
Indien zich op het dakwerk gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid voordoen die aanwijsbaar 
worden veroorzaakt door fouten  
- In het advies, ontwerp, bestek of technische omschrijving van verzekeringsnemer 
- In de door verzekeringsnemer geleverde dakbedekkingsmaterialen 
dan wordt het herstel van deze gebreken door verzekeringsnemer gegarandeerd en dit in 
overeenstemming met artikel 3 van de garantiebepalingen op keerzijde. 
Tot meerdere zekerheid van de belanghebbende heeft verzekeringsnemer voor de 10 jaar all-in 
projectgarantie een verzekering afgesloten via Aon Belgium bvba – Brussel – Belgie met een 
maximale schadevergoeding per gebeurtenis van 1.500.000 EUR. 
 
Indien zich op het dakwerk gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid voordoen die aanwijsbaar 
worden veroorzaakt door fouten tijdens de uitvoering en plaatsing van het werk, dan wordt het herstel 
van deze gebreken door het dakbedekkingsbedrijf gegarandeerd.  
 
Indien op het moment van de vaststelling van gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid als 
gevolg van slechte plaatsing het dakbedekkingsbedrijf niet meer zou bestaan, insolvabel of bankroet 
zou zijn, dan zal verzekeringsnemer zelf het herstel van deze gebreken garanderen. 
 
 
Ondertekeningsdatum:  
IKO B.V.       Het Dakbedekkingsbedrijf 
 
 
 
Handtekening       Handtekening 

  



 
Volgblad X bij Certificaatnr.: ABTG-xx-xxxx 

16-10-2017 

 
  
 Belanghebbende :    

 Project :    
 Dakbedekkingsbedrijf :    

 

Dakvlak:         Aantal m² dakoppervlak:  
De dakbedekkingsconstructie is als volgt opgebouwd: 

 Code type productnaam 

Ballastlaag  

Toplaag    

Onderlaag    

Isolatie    

Dampremmende laag    

Onderconstructie   

 Eventuele bijzonderheden: 

 

Dakvlak:         Aantal m² dakoppervlak:  
De dakbedekkingsconstructie is als volgt opgebouwd: 

 Code type productnaam 

Ballastlaag  

Toplaag    

Onderlaag    

Isolatie    

Dampremmende laag    

Onderconstructie   

 Eventuele bijzonderheden: 

 

 
* De Garantie wordt afgegeven overeenkomstig het verslag van Gevel 5 Dakadvies  ANxx-xxx  d.d. xx-xx-xxxx  

* Naam dakdekker verklaart door ondertekening dat boven genoemde daken bouwfysisch in orde zijn en voldoen aan 

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011, NEN 6707, SBR 465.00 en NPR 6708:2013 
 
 

Door IKO B.V. zijn de navolgende producten geleverd:     

*Schade veroorzaakt door niet door IKO B.V. geleverde materialen zijn uitgesloten van deze All-in verzekerde 
projectgarantie 

 
Ondertekeningsdatum:  
IKO B.V.                                                       Het dakbedekkingsbedrijf   
 
 
  
Handtekening                                                       Handtekening  


