Aanvraag

A

VENEDAK
verzekerde productgarantie

SOPREMA, fabrikant, Geeuwkade 21 te IJlst, verklaart hierbij aan de belanghebbende

A
Naam

:

Adres

:

Plaats

:

N

garantie te verstrekken voor de navolgende door verzekeringnemer geleverde dakbedekkingsmaterialen:
Betreft werk
Materiaaltype

:
:
:

Materiaalhoeveelheid

:

Ingangsdatum garantietermijn

:

V

Geleverd via

Fabrikant garandeert de belanghebbende dat de door haar geleverde dakbedekkingsmaterialen bij de levering vrij zijn van

R

fabricagefouten en voldoen aan de kwaliteitseisen zoals deze ten tijde van de productie van kracht waren, voor zover van belang
voor de waterdichtheid. Gegarandeerd wordt voorts een blijvende waterdichtheid van het dakbedekkingsmateriaal gedurende
een periode van 10 jaar na ingangsdatum van de garantietermijn.

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 de technische omschrijving van de fabrikant en/of

A

* gebreken in de door de fabrikant geleverde dakbedekkingsmaterialen

dan wordt het herstel van deze gebreken door de fabrikant gegarandeerd. Een en ander overeenkomstig het gestelde in artikel
3 van de garantiebepalingen.

Ter meerdere zekerheid van de belanghebbende heeft de fabrikant voor de 10 jaar garantie van haar dakbedekkingsmaterialen
een verzekering afgesloten onder polisnummer K0100108608, VNAB nummer 622.286.010 bij HDI. Deze verzekering kent een

Ondertekeningsdatum:

handtekening

G

GAR.NL.05a

A

maximale schadevergoeding van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Garantiebepalingen

VENEDAK
Productgarantie
Artikel 1
Garantieverstrekker zal uitsluitend zijn gehouden tot nakoming

e. schade door ontwerpfouten, als het ontwerp niet van
verzekeringnemer afkomstig is

van de in het garantiecertificaat omschreven verplichtingen,

f. stormschade (windsnelheid boven 20,8 m/s)

indien ieder van de betrokkenen ten opzichte van elkaar aan de

g. schade als gevolg van molest

financiële verplichtingen met betrekking tot de in het geding

h. schade door van buiten komende oorzaken

zijnde dakbedekkingsmaterialen heeft voldaan. De garantie

i. schade indien zonder toestemming van verzekeringnemer

verstrekker zal in geval van schade nimmer meer uitkeren dan

door derden werkzaamheden aan het dak zijn uitgevoerd.

hetgeen de verzekeraar uitkeert.
Artikel 2

Artikel 5

Met inachtneming van de elders in deze garantiebepalingen

De belanghebbende is verplicht:

gestelde beperkingen staat verzekeringnemer bij normaal

a. t ijdens de garantieperiode de dakbedekking jaarlijks te

gebruik en onderhoud voor een periode van 10 (tien) jaar in
voor gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid en daaruit

inspecteren en in goede conditie en schoon te houden
b. s chade binnen 7 dagen aangetekend te melden aan

voortvloeiende gebreken aan de onderliggende delen van het

verzekeringn emer onder overlegging van de factuur die be-

gegarandeerde risico ten gevolge van:

trekking heeft op het gegarandeerde dakbedekkingsmateriaal

a. f outief advies, ontwerp, bestek of technische omschrijving van
die aan de toepassing van de dakbedekkingsmaterialen ten
grondslag liggen en/of
b. g ebreken in het geleverde dakbedekkingsmateriaal.

c. a lle maatregelen te nemen of te doen nemen om de schade te
beperken of te voorkomen
d. i n geval van schade de fabrikant en/of verzekeraars in de
gelegenheid te stellen al of niet ter plaatse een onderzoek in
te stellen en/of een materiaalonderzoek te verrichten.

Artikel 3
Deze garantie dekt de kosten van reparatie of vervanging

Artikel 6

inclusief de kosten voor het verwijderen en afvoeren van

De rechten van de hier voor genoemde belanghebbende uit

materialen. Vergoeding vindt plaats tot maximaal 500% van de

hoofde van dit Certificaat gaan over op diens rechtsopvolgers

factuurwaarde van het gegarandeerde dakbedekkingsmateriaal.

onder de algemene titel alsmede op diens rechtsopvolgers onder

Onder factuurwaarde wordt ver-staan het bedrag dat vermeld is

bijzondere titel met betrekking tot het object waarin het

op de factuur die betrekking heeft op het gegarandeerde

materiaal is ver werkt.

dakbedekkingsmateriaal of, bij het ontbreken van dit bedrag, de
waarde van het gegarandeerde dakbedekkings materiaal op het

Artikel 7

moment van levering.

Door reparatie wordt de garantietermijn niet gewijzigd.

Artikel 4

Artikel 8

Buiten de garantie valt:

SOPREMA heeft haar aansprakelijkheid, zoals die voortvloeit uit

a. s chade als gevolg van wijzigingen in gebruik/bestemming van

dit garantiecertificaat, verzekerd bij HDI. In geval van surseance

het dak of wijziging van de klimaatklasse van het gebouw
b. s chade door onvoldoende onderhoud of het niet nakomen van

van betaling van verzekeringnemer of haar faillissement loopt de
verzekering door ten behoeve van de belanghebbende.

de in artikel 5 gestelde verplichtingen.
c. s chade door gebreken in de onderliggende constructie

Artikel 9

d. s chade door uitvoeringsfouten en/of andere oorzaken welke

Ten behoeve van de kosten voor onderzoek en behandeling is de

verband houden met het op enigerlei wijze in gebreke blijven

belanghebbende in iedere schade een bijdrage verschuldigd van

hat het dakbedekkingsbedrijf

€ 250.-.
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