
Aanvraag
VENEDAK

verzekerde all-in projectgarantie

Fabrikant garandeert de belanghebbende dat de door haar geleverde dakbedekkingsmaterialen bij de levering vrij zijn van fabricagefouten en voldoen 
aan de kwaliteitseisen zoals deze ten tijde van de productie van kracht waren, voor zover van belang voor de waterdichtheid. Het bovengenoemde 
dakbedekkingsbedrijf garandeert de belanghebbende de juiste verwerking van de in de dakbedekkingscon structie aangebrachte producten.

Indien zich op het dakwerk gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid voordoen die aanwijsbaar zijn veroorzaakt door:
* fouten in het advies, ontwerp, bestek of de technische omschrijving van de fabrikant en/of
* gebreken in de door de fabrikant geleverde dakbedekkingsmaterialen en/of
* fouten in de uitvoering van het werk, dan wordt het herstel van deze gebreken door de fabrikant en het dakbedekkingsbedrijf
gegarandeerd. Een en ander overeen komstig het gestelde in artikel 3 van de garantiebepalingen.

Tot meerdere zekerheid van de belanghebbende hee  de fabrikant voor de 10 jaar all-in projectgarantie, gegeven door de fabrikant en het 
dakbedekkingsbedrijf, een verzekering afgesloten onder polisnummer K0100108608, VNAB 622.286.010 bij HDI. Deze verzekering kent een maximale 
schadevergoeding van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

EXPERTS IN WATERPROOFING & INSULATION

Formulier volledig ingevuld sturen naar afdeling garanties, email: garanties@soprema.nl / Gelieve met de * gemerkte vakken
in te vullen. S.v.p. 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen.

GARANTIE AANVRAAG VOOR * 10 jaar All-in Dakgarantie 10 + 5 jaar All-in Dakgarantie
Extra 5 jaar gaat in na goedkeuring inspectie in het 9de jaar

DAKDEKKERSBEDRIJF/VERWERKER/INSTALLATEUR

Naam :* 

Adres :* 

Postcode + plaats :*

CONTACTPERSOON

Naam :* 

Telefoon nr. :* 

E-mailadres :*

LIGGING OBJECT

Naam :* 

Adres :* 

Postcode + plaats :*

Startdatum dakwerk

Opleveringsdatum dakwerk, tevens ingangsdatum van de garantie :

BELANGHEBBENDE

Naam :* 

Totaal aantal m2 :*  Aantal dakvlakken : 

Aanneemsom :*

Ondertekeningsdatum *:

Naam aanvrager *:

GAR.NL.01a



Dakvlak hoogte dak aantal m2 dakoppervlak

De dakbedekkingsconstructie is als 
volgt opgebouwd

BEVESTIGINGSMETHODE CODE PRODUCTNAAM

Balastlaag

Toplaag

Onderlaag

Scheidingslaag

Isolatie

Dampremmendelaag

Onderconstructie

Dakvlak hoogte dak aantal m2 dakoppervlak
De dakbedekkingsconstructie is als 
volgt opgebouwd

BEVESTIGINGSMETHODE CODE PRODUCTNAAM

Balastlaag

Toplaag

Onderlaag

Schediingslaag

Isolatie

Dampremmende laag

Onderconstructie

Dakvlak hoogte dak aantal m2 dakoppervlak
De dakbedekkingsconstructie is als 
volgt opgebouwd

BEVESTIGINGSMETHODE CODE PRODUCTNAAM

Balastlaag

Toplaag

Onderlaag

Schediingslaag

Isolatie

Dampremmende laag

Onderconstructie

GAR.NL.01a

Eventuele bijzonderheden:

Door SOPREMA zijn de navolgende producten geleverd:

Ondertekeningsdatum:

Belanghebbende : 

Dakwerk : 

Dakdekkingsbedrijf :
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