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MAXIMALE ZEKERHEID
OVER DAK-KWALITEIT
Een dak beschermt het gebouw en alles en iedereen daarbinnen.
Daar moet iedereen volledig op kunnen vertrouwen: bewoners,
gebruikers, aannemers en woningbouwverenigingen. Daarom is er
DAKMERK: hét keurmerk van erkende dakaannemers dat maximale
zekerheid van kwaliteit biedt. Kwaliteit die we zekerstellen met
10 jaar garantie op waterdichtheid.

TOETSING VOORAF VAN ELK PROJECT
Een goed dak begint met een professioneel plan. Daarom wordt elke
dakbedekkingsconstructie vóóraf gedetailleerd getoetst aan de hand
van onafhankelijke toetsingscriteria ten aanzien van onder andere
systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. Onze gecertificeerde
dakaannemers voldoen aan strenge criteria en zijn KOMO-proces
gecertificeerd. Er wordt pas gestart met het project, wanneer aan al
deze kwaliteitseisen is voldaan. Niet eerder. Zo weet u van tevoren
dat het goed zit.

GRONDIGE CONTROLE TIJDENS DE UITVOER

KWALITEIT
OP HET
HOOGSTE
NIVEAU

Een goed plan staat of valt met een vakkundige
uitvoering. En dat laten we checken. Onafhankelijke
inspecteurs controleren de projecten steekproefsgewijs op tientallen punten tijdens of vlak na de
uitvoering. Zij sturen bij indien nodig en hebben ook
de bevoegdheid het werk stil te leggen. Dit alles om
u ervan te verzekeren dat uw dak voldoet aan de
hoogste kwaliteitsnormen.

10 JAAR WATERDICHTHEIDSGARANTIE
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Wat goed is zal goed blijven. En dat garanderen
we met 10 jaar waterdichtheidsgarantie. Zonder
aanvullende kosten! Geborgd door ons Waarborgfonds, dus onafhankelijk van het voortbestaan van
het dakaannemersbedrijf dat het project uitvoert.
Extra zekerheid voor u dus. Overigens is er in de
25 jaar van ons bestaan slechts sporadisch een
beroep gedaan op deze garantie: een bevestiging
van de kwaliteit waar DAKMERK voor staat.

EXTRA DEKKING VOOR MULTIFUNCTIONELE DAKEN
Daken zijn steeds vaker gebruiksdaken die multifunctioneel
worden ingezet. Als parkeerdek, groendak, energiedak, speeltuin
of zelfs als voetbalveld. Bij onverhoopte lekkage zal alle opbouw
(deels) verwijderd moeten worden en later weer teruggeplaatst.
Ook hier biedt DAKMERK uitkomst. U kunt de DAKMERK garantie
eenvoudig uitbreiden met de MULTI garantie, waarbij, bij eventuele problemen met de waterdichtheid, het verwijderen en
weer aanbrengen van de multifunctionele laag verzekerd is.
Voorwaarde is wel dat het totale multifunctionele dak binnen
de opdracht van de DAKMERK dakaannemer valt.

KIES VOOR ZEKERHEID
MET DAKMERK
Met een dak neem je geen risico.
En gelukkig hoeft dat ook niet. Als u
kiest voor een dakaannemer met het
DAKMERK keurmerk weet u zeker dat
het goed zit. En blijft zitten. Kijk voor
alle gecertificeerde dakaannemers op
DAKMERK.NL

DAKMERK STAAT VOOR VAKWERK
DAKMERK is hét Nederlandse keurmerk
voor bitumineuze en kunststof daken.

Een keurmerk dat staat
voor kwaliteit:
toetsing plan van aanpak voor de start
	
onafhankelijke controle op de
	
uitvoering (steekproefsgewijs)
10 jaar garantie op waterdichtheid
	
solide Waarborgfonds
extra dekking voor multifunctionele
	
gebruiksdaken: MULTI garantie
onafhankelijke stichting zonder
	
winstoogmerk, al meer dan 25 jaar
erkent alleen dakaannemers die
	
voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen

DAKMERK IS HÉT KWALITEITSKEURMERK VOOR HET PLATTE DAK
• onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk
• zet zich al meer dan 25 jaar in voor de kwaliteit van bitumineuze en kunststof daken
• erkent alleen dakaannemers die voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen
• beoordeelt elk jaar of aan de actuele eisen wordt voldaan
• s taat garant voor kwaliteit: elk goedgekeurd dak krijgt 10 jaar garantie op waterdichtheid
• eenvoudig uit te breiden met de MULTI garantie voor multifunctionele daken
• zorgt voor onafhankelijke toetsing en controle op de uitvoering (steekproefsgewijs),
vóóraf en tijdens het werk
• c ertificatie-instelling KIWA audit DAKMERK jaarlijks conform een
vooraf opgesteld protocol gebaseerd op accreditatierichtlijnen.
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Postadres
Postbus 1513
3430 BM Nieuwegein

Bezoekadres
Wiersedreef 20
3433 ZX Nieuwegein

030 606 11 17
info@dakmerk.nl
WWW.DAKMERK.NL

