
SPECIM
EN

GARANTIECERTIFICAAT
PRODUCTGARANTIE

Deze garantie wordt verleend voor leveringen van Verzekerde Producten in de Europese Economische Ruimte.
De verstrekker van deze Productgarantie is onderdeel van de IKO Groep, zijnde een groep van verbonden ondernemingen, waarvan 
de hoofdzetel gevestigd is te Europa, België, 2020 Antwerpen, D’Herbouvillekaai 80, hierna de Verstrekker of IKO Groep.

De eigenaar van de werken:

Naam

Adres:

Plaats:

Garantie te verstrekken voor de navolgende door IKO Groep geleverde waterdichtingsmaterialen:

Project:

Adres:

Beschrijving van de gebruikte producten : 

Uitgevoerd door: 

Adres: 

Plaats: 

Materiaalhoeveelheid:

Factuurnummer(s) materialen:  

Voorwaarde: 
De financiële verplichtingen met betrekking tot de gegarandeerde  
waterdichtingsmaterialen moeten ten aanzien van IKO Groep volledig 
voldaan zijn.

Met inachtneming van de elders in deze garantiebepalingen gestelde 
voorwaarden staat IKO Groep bij normaal gebruik en gedocumenteerd 
jaarlijks onderhoud in voor verlies van waterdichting ten gevolge van 
een aan IKO Groep toerekenbare productie- /materiaalfout.

De garantie gaat in op de datum van de factuur en verstrijkt automa-
tisch na 10 jaar.

In geval van een rechtmatige garantieclaim worden vergoed de  
herlevering van de geplaatste goederen of een evenwaardig water-
dichtingsmateriaal. De contractuele en buitencontractuele aansprake-
lijkheid van IKO Groep evenals haar eventuele verplichting tot vrijwa-
ring van de eigenaar van het gebouw en de contractant van IKO Groep 
tegen aanspraken en vorderingen van derden, is in alle gevallen  
beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag en mits het  
gefactureerde bedrag volledig aan IKO Groep werd betaald.

De gebouw eigenaar is verplicht:

a. tijdens de garantieperiode de waterdichting minstens 1 maal per
jaar (gedocumenteerd) te (laten) inspecteren en in goede staat te
houden;

b. een schade of een vermoeden daarvan ten laatste binnen de 14
dagen vanaf de ontdekking van het gebrek per aangetekend
schrijven te melden aan de IKO Groep met mededeling van dit
garantiecertificaat;

c. alle maatregelen te (laten) nemen om schade te beperken of te
voorkomen;

d. in geval van schade de IKO Groep in de gelegenheid te stellen al
of niet ter plaatse een onderzoek in te stellen en/of materiaalonder-
zoek te (laten) verrichten.

Elke rechtsvordering tegen IKO Groep is slechts ontvankelijk mits ze 
ingesteld wordt binnen een termijn van drie maanden na de ontdek-
king van het gebrek.

Door herlevering wordt de duur van de oorspronkelijke garantie niet 
verlengd.
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Van de garantie is uitgesloten schade als gevolg van onder meer:  
ontwerpfouten; uitvoeringsfouten van de aannemer of verwerker;  
onvoldoende onderhoud of niet-nakoming van de hierboven vermelde 
verplichtingen; door derden uitgevoerde (herstel)werkzaamheden 
aan het dak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKO 
Groep; abnormaal gebruik van het dak en/of gebouw; gebreken en/
of abnormale bewegingen in de dragende structuur (meer specifiek 
met betrekking tot onderconstructie of draagvloer, delaminatie van de 
isolatie, dakdetailleringen zoals o.a. randopstanden, bewegingsvoe-
gen, overgangen van horizontale naar verticale of schuine dakopper-
vlaktes, dakdoorboringen, …), niet veroorzaakt door de materialen 
van IKO Groep; extern veroorzaakte gevallen zoals onder andere: me-
chanische of chemische beschadigingen, olie, corrosieve producten, 
oplosmiddelen, niet-erkende reinigingsproducten, opzettelijk aange-
brachte schade; condensatie en/of vochtigheid in en veroorzaakt door 
structuurelementen, waaronder dilataties, voegen tussen verschillen-
de onderdelen, dakuitrusting, muren, ventilators, koepels en lichtstra-
ten, randplaten of afwerkplaten die, niet conform nationale richtlijnen, 
normen, wetgeving werden uitgevoerd of ontworpen; overmacht, 
waaronder extreme temperatuurstijgingen, storm bij windsnelheden 
boven de kracht 8 op de Beaufort Schaal (= 20 m/s), hagel, natuurram-

pen, zoals aardbevingen, brand of blikseminslag evenals terrorisme, 
oorlog, burgerlijke onrusten, opstanden; schade als gevolg van atoom-
kernreactie of ioniserende straling; gevolgschade en indirecte schade, 
zoals o.a. gederfde winst, bedrijfstagnatie, bedrijfsstoornis, stagnatie, 
ontruimingskosten, schade aan andere goederen, etc....

Dit garantiecertificaat wordt beheerst door het  recht van het land van 
de hoofdzetel van de IKO Groep, zoals hierboven aangeduid is geves-
tigd, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  In geval van geschil, 
zijn uitsluitend de rechtbanken en de afdeling van de rechtbanken van 
de plaats van de hoofdzetel van de IKO Groep, bevoegd om hiervan 
kennis te nemen.

Gedaan te                                                      op

IKO Groep
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