Procedure IKO B.V. Kunststof all-in verzekerde
projectgarantie 10 jaar
Techniek




Het dakbedekkingsbedrijf voert het werk uit met geschoold en vakbekwaam personeel
volgens de verwerkingsrichtlijnen behorende bij de te verwerken producten en/of de laatst
geldende vakrichtlijn.
De dakbedekkingsconstructie wordt goedgekeurd door IKO B.V., die de constructie toetst aan
de onderling, in overleg met de verzekeraar, vastgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn
onder andere vastgelegd in de KOMO Kwaliteitsverklaringen van IKO B.V.
De in het kader van de IKO B.V. verzekerde all-in projectgarantie toe te passen kunststof
dakbanen moeten door de verzekeraar zijn geaccepteerd.

Aanmeldings-, inspectie-, en goedkeuringsprocedure






Aanvrager vult aanmeldingsformulier A en B in en stuurt deze ten minste twee weken vóór
aanvang van de werkzaamheden naar:
garantie.klundert@iko.com of faxnummer 0168-409312.
(Aanmeldingsformulieren A en B staan op nl.iko.com).
Wanneer deze termijn van twee weken niet wordt gehaald mag (bij uitzondering) de
beoordeling van het werk middels insnijdingen van het dak worden uitgevoerd.
NA BEËINDIGING VAN DE WERKZAAMHEDEN KAN ER GEEN AANVRAAG MEER WORDEN
INGEDIEND OF EEN PROJECTGARANTIE WORDEN AFGEGEVEN.
De aanmeldingsformulieren A en B worden door IKO B.V. gecontroleerd op juistheid. Indien
er onduidelijkheden zijn wordt er contact opgenomen met de aanvrager.
Als de aanmeldingsformulieren A en B akkoord bevonden zijn door IKO B.V. wordt er een
bevestigingsbrief gestuurd naar de aanvrager met daarbij de gereed meldingsformulieren
projectgarantie C en D.
De aangemelde projecten worden als volgt geïnspecteerd:
Van elk dakbedekkersbedrijf wordt het eerst aangemelde project aantoonbaar geïnspecteerd
conform de onderstaande inspectiestaffel:
- Projectomvang < 500 m2
1 inspectie tijdens uitvoering
- Projectomvang 500 – 2500 m2
1 inspectie tijdens uitvoering en 1 eindinspectie
- Projectomvang 2500 – 5000 m2
2 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie
- Projectomvang > 5000 m2
min. 3 inspecties tijdens uitvoering en
1 eindinspectie
Indien het resultaat van de eindinspecties onvoldoende is komt het werk niet in aanmerking
voor een projectgarantie.
De inspecties dienen te allen tijde tijdens de werkzaamheden te worden uitgevoerd.
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De inspectierapporten worden opgestuurd naar de aanvrager. Eventuele opmerkingen of
aanvullende werkzaamheden vermeld in de inspectierapporten dienen door de aanvrager te
worden uitgevoerd. Na uitvoering van de vermelde werkzaamheden wordt er altijd een
aanvullende inspectie uitgevoerd ter controle. De inspectiekosten hiervoor bedragen €340,=
en worden bij het dakbedekkings- bedrijf in rekening gebracht.
Let op: Indien het uitgevoerde dakbedekkingssysteem niet aan de geldende eisen en
regelgeving voldoet kan de garantie geweigerd worden. Er is in dat geval geen restitutie van
de inspectiekosten.
Werken die reeds zijn opgeleverd komen niet meer in aanmerking voor een verzekerde
project garantie.
Als het werk gereed is dient de aanvrager dit direct te melden aan IKO B.V. d.m.v. de gereed
meldingsformulieren C en D.
(Opsturen naar: garantie.klundert@iko.com of faxnummer 0168-409312.
Let op: Gereed meldingsformulier C moet altijd volledig ingevuld worden en D alleen bij
wijzigingen t.o.v. aanmeldingsformulier B.
Na ontvangst van de gereed meldingsformulieren C en (eventueel) D en het (eventuele)
rapport van de aanvullende inspectie naar aanleiding van herstelwerkzaamheden wordt het
certificaat opgemaakt. Het is mogelijk dat er uitsluitingen op de dekking gemaakt worden
indien de uitgevoerde inspectie(s) hier reden toe geeft/geven. De aanvrager ontvangt het
originele certificaat ter ondertekening samen met de eventuele factuur, met een minimum
van €134,= per werk.
Na ondertekening moet het certificaat teruggestuurd worden in de bijgeleverde
antwoordenveloppe. Na betaling van de factuur wordt het originele certificaat ondertekend
door IKO B.V. en naar de aanvrager gestuurd. De garantie treedt pas definitief in werking als
ieder van de betrokken partijen aan zijn financiële verplichtingen aangaande de betreffende
garantie heeft voldaan. Tevens wordt er een ontwerp Inspectiecontract meegestuurd ter
informatie.
Mocht tijdens de procedure het aanvragende dakbedekkingsbedrijf afzien van de verzekerde
garantie, dan zullen de navolgende kosten altijd in rekening worden gebracht:
o Administratiekosten ad € 136,=
o Kosten uitgevoerde inspecties ad € 340,= per uitgevoerde inspectie
De genoemde bedragen zijn excl. B.T.W.

IKO B.V.

V2 website 4-1-2016

