DAKMERK
MULTI GARANTIE
Veelzijdige zekerheid

DAKMERK is hét
Nederlandse keurmerk
voor bitumineuze en
kunststof daken.
Het keurmerk staat voor
kwaliteit en duurzaamheid,
onderstreept met 10 jaar
waterdichtheidsgarantie.
Maar er is méér:
DAKMERK MULTI garantie!

GETOETST
GET
GECONTROLEERD
GEGARANDEERD
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ER GEBEURT MÉÉR
OP HET DAK
Er gebeurt steeds meer op het dak: parkeren, recreëren,
waterberging. Daken worden ook ingezet om duurzaamheidsdoelstellingen te halen, bijvoorbeeld met zonnepanelen of daktuinen. Essentieel is dat het dak geschikt
is voor de gewenste toepassing: denk aan het dragen
van extra gewicht, wortelwerendheid bij een daktuin en
gegarandeerd waterdicht. Juist bij deze multifunctionele
daken is het noodzakelijk dat de dakaannemer een deskundige professional is, zodat u een duurzaam kwaliteitsdak krijgt. Die zekerheid biedt een DAKMERK dakaannemer.
MULTIFUNCTIONELE GARANTIE
Bij onverhoopte problemen met de waterdichtheid zal de
opbouw verwijderd moeten worden en later weer teruggeplaatst. Een onvoorziene kostenpost waar niemand
op zit te wachten. DAKMERK biedt u duurzame zekerheid
met de DAKMERK MULTI garantie. Een aanvullende
verzekering waarbij ook het verwijderen en weer aanbrengen van het multifunctionele deel volledig wordt
vergoed. Voorwaarde is wel dat ook het aanbrengen van
het multifunctionele deel binnen de opdracht van de
dakaannemer valt.
DAKMERK. DUURZAAM GEGARANDEERD.

dakmerk.nl
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T: 030 - 60 61 117
info@dakmerk.nl

DE VEELZIJDIGE VOORDELEN OP EEN RIJ
Professionele en deskundige dakaannemers
DAKMERK erkent alleen dakaannemers die voldoen
aan strenge kwaliteitseisen (bijvoorbeeld BRL4702,
VCA, Vakrichtlijn).
Onafhankelijk keuringsinstituut
Voor de start van elk project wordt het systeem
en de materialen (KOMO) door een onafhankelijk
keuringsinstituut grondig getoetst.
Inspectie
Voordat het multifunctionele deel geplaatst wordt,
vindt altijd een eindinspectie plaats door een
onafhankelijk keuringsinstituut.
10 jaar DAKMERK garantie
Voor alle multifunctionele daken gerealiseerd door
een professionele DAKMERK dakaannemer geldt:
10 jaar DAKMERK garantie.
Ook het verwijderen is verzekerd
Ook het verwijderen van bijvoorbeeld zonnepanelen
of beplanting wordt volledig vergoed.
én het opnieuw aanbrengen
Herstelwerkzaamheden en het vakkundig terugplaatsen van elementen zijn eveneens gegarandeerd.
Zekere garantie, ook bij in gebreke blijven
De garantstelling blijft altijd intact door het solide
waarborgfonds van Stichting Waarborgfonds DAKMERK.
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