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AANVRAAGFORMULIER VERZEKERDE PROJECT (DAK)GARANTIE

Om een snelle afhandeling van uw aanvraag te kunnen garanderen, verzoeken wij u uw aanvraag bij voorkeur getypt en
digitaal als .docx of pdf‐document in te dienen. Verder dient een verzekerde projectgarantie minimaal 2 weken voor de start
van het project te worden aangevraagd. Verzoeken die wij na deze termijn ontvangen, zullen slechts in overleg worden
geaccepteerd. Denkt u eraan dat de aanvrager verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie?
NIEUW: het inwerken van RESITRIX prefab hemelwaterafvoeren vormt een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van een
RESITRIX Verzekerde Projectgarantie. Tijdens de eindinspectie zal daarop worden gecontroleerd.
KOSTEN VAN EEN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE VOOR DE AANVRAGER (DAKDEKKER):
De kosten van een verzekerde projectgarantie bedragen 2% van de totale aanneemsom exclusief BTW met een minimum
van € 750 per aanvraag. Dit bedrag is inclusief één eindinspectie door een onafhankelijk adviesbureau maar exclusief de
kosten van eventuele her‐inspecties die vereist zijn voor de goedkeuring van het certificaat. De kosten voor een her‐inspectie
bedragen maximaal € 750 per inspectie.
Door het insturen van het aanvraagformulier, gaat u akkoord met de hierboven genoemde kosten van 2% van de totale
aanneemsom exclusief BTW met een minimum van € 750 per aanvraag. Deze kosten zullen ook aan u in rekening worden
gebracht indien een garantieaanvraag voortijdig door u wordt gewijzigd dan wel wordt gestopt.
Bij niet tijdige betaling van de door CCM verzonden facturen met betrekking tot de verkrijging van de verzekerde
projectgarantie, behoudt CCM zich het recht voor de garantie op te schorten.
AANTAL BEZOEKEN:
Het aantal bezoeken is afhankelijk van de projectomvang. In de praktijk vertaalt dit zich naar:
< 500 m2
500 ‐ 2.500 m2
2.500 ‐ 5.000 m2
> 5.000 m2

minimaal 1 eindinspectie door externe partij
minimaal 1 inspectie tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij
minimaal 2 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij
minimaal 3 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij

Eventuele her‐inspecties zijn in bovenstaande aantallen niet meegenomen.
EIGEN RISICO
Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 12.500 per
gebeurtenis en per project.
GARANTIETERMIJN
De garantietermijn bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf de datum van oplevering van het dakbedekkingssysteem. Dit is tevens
de datum die op de voorzijde van het garantiecertificaat wordt genoemd. Indien een project niet binnen 3 maanden na
voltooiing van de dakbedekkingswerkzaamheden kan worden opgeleverd, kan de verzekeraar het project weigeren.
RECHTSGELDIG GETEKEND
Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag, vragen wij u om een uittreksel van de Kamer van Koophandel met uw aanvraag
mee te sturen. Daarnaast dient het aanvraagformulier door een bij de KvK als tekeningsbevoegd geregistreerd
vertegenwoordiger van uw bedrijf ondertekend te zijn.
VRAAGT U ALS HANDELAAR VOOR UW KLANT EEN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE AAN?
In dit geval ontvangen wij uw instructie met betrekking tot de facturatie graag vooraf (bij het indienen van de aanvraag voor
de verzekerde projectgarantie zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.
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Gegevens garantieverkrijger
Naam garantieverkrijger
Naam contactpersoon
Functie
Bezoekadres
Postadres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

Algemene gegevens project
Naam project
Adres en plaats project
Naam contactpersoon
Bedrijf
Bezoekadres
Postadres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aantal vierkante meters van het project
Aantal dakvlakken
Aantal dakbedekkingssystemen

:
:
:

Aanvang werkzaamheden
Verwachte einddatum werkzaamheden

:
:

Uitvoering zonder onderbreking
Indien nee, toelichting vereist

:
:

Totale aanneemsom te garanderen dakwerk :

ja / nee (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

EUR ………… exclusief BTW

De gespecificeerde gegevens zijn per dakvlak vermeld op bijgevoegde bladen genummerd _____ t/m _____
Datum ondertekening
Bedrijfsnaam aanvrager
Naam aanvrager / KvK tekenbevoegde
Handtekening

:
:
:
:

Let op: graag een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel KvK meesturen.
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Gegevens dakdekker
Naam dakdekker
Naam contactpersoon
Functie
Bezoekadres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

:
:
:
:
:
:
:

Gegevens aannemer
Naam aannemer
Naam contactpersoon
Functie
Bezoekadres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

:
:
:
:
:
:
:

Gegevens architect
Naam architect
Naam contactpersoon
Functie
Bezoekadres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
E‐mailadres

:
:
:
:
:
:
:
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Specifieke gegevens dakvlak (let op: bij meerdere dakvlakken dit formulier per dakvlak invullen):
Dakvlaknummer
Naam/omschrijving dakvlak
Gebruik van ruimte onder dakvlak

_____ van _____
Renovatie/Nieuwbouw *
_____________________________________________
_____________________________________________

De dakbedekkingsconstructie is als volgt opgebouwd:
Type

Productnaam

Dikte:

1

Ballast laag

2

Toplaag

mm

3

Onderlaag

mm

4

Isolatie

mm

5

Dampremmende laag

mm

6

Onderconstructie (type)

mm

7

Bevestigingswijze

Ad1

:

Ad 4
Ad 2/3 of 4

:
:

geen / grind / tegels *

mm

losliggend / mechanisch bevestigd / gekleefd *

Merk:

Dikte ballast laag:
Hoekzone: _________
mm grind/tegels*
Randzone: _________
midden zone: _________ gevelzone (p) _________
Isolatie: afschotplaten ja/nee*; dikte van ______
mm tot ___________________ mm
Aantal bevestigingsmiddelen per: isolatieplaat/m2* dakvlak
Hoekzone: _________
randzone: _________
Middenzone: _________ gevelzone (p) _________
Merk bevestiger: _________________________________________________________
Overig bijzonderheden ____________________________________________________

Soort constructie

Type Dak

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Koud dak
Warm dak
Omgekeerd dak
Ongeïsoleerd dak

Terras

Overige gegevens
Dakoppervlakte:

m2

Daktuin**

Hoogte:

m

Parkeerdak**

Dakhelling:

Overig** nl: _________

Klimaatklasse:

Soort systeem

Gebruiksfrequentie

☐ Partieel verkleefd
☐ Volledig verkleefd
☐ Mechanisch bevestigd

☐ Normaal
☐ Frequent belopen
☐ Zelden

%
1/2/3/4

of

‐ binnen lucht temp.:
‐ rel. vochtigheid:

°C
%

Controle berekeningen
Windbelasting

J/N*

Bouwfysisch

J/N*

Berekening bijgevoegd

J/N*

☐ Losliggend geballast
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
** Vallen buiten de verzekerde projectgarantie, zie ook de voorwaarden.
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VERZEKERDE PROJECTGARANTIE
ALGEMEEN:
Van toepassing op de verzekerde projectgarantie zijn de artikelen 1 t/m 12 zoals deze bij het Garantiecertificaat Verzekerde
Project behoren (zie bijlage 1). Daarnaast zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden, werkwijzen en het stappenplan
voor het verkrijgen van de verzekerde projectgarantie zoals bij dit aanvraagformulier worden omschreven van toepassing.
Door het indienen van een aanvraag voor een verzekerde projectgarantie gaat de aanvrager (lees ook: het dakdekkersbedrijf)
akkoord met de inhoud van de genoemde artikelen 1 t/m 12 alsmede deze aanvullende voorwaarden, werkwijzen en het
stappenplan.
Daar waar in de tekst de afkorting CCM wordt gebruikt, wordt voluit bedoeld: Carlisle® Construction Materials B.V.
De toepassing en verwerking van de materialen en toebehoren dient conform KOMO, de Vakrichtlijn Gesloten
Dakbedekkingssystemen en de verwerkingsvoorschriften van CCM te geschieden.
KOSTEN:
De premie bedraagt 2% van de aanneemsom zoals deze is aangegeven op het aanvraagformulier of zoals deze is aangegeven
op het uiteindelijke Garantiecertificaat Verzekerde Projectgarantie met een minimum van € 750 per aanvraag. Dit bedrag is
inclusief de kosten van één eindinspectie. De kosten eventuele her‐inspectie(s) zijn afhankelijk van de omvang van het
project en het aantal te inspecteren dakvlakken per project en bedragen maximaal € 750,‐ per inspectie. Zowel de kosten
voor de premie inclusief de eindinspectie als de kosten voor eventuele her‐inspectie(s) komen voor rekening van de
aanvrager (lees ook: het dakdekkersbedrijf).
EIGEN RISICO:
Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 12.500 per
gebeurtenis en per project.
GARANTIETERMIJN:
De garantietermijn bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf de datum van levering van het dakbedekkingssysteem wat tevens de
datum is die op de voorzijde van het garantiecertificaat wordt genoemd. Indien een project niet binnen 3 maanden na
voltooiing van de dakbedekkingswerkzaamheden kan worden opgeleverd, kan de verzekeraar het project weigeren.
INSPECTIES:
Afhankelijk van de omvang van het project wordt het aantal inspecties bepaald volgens onderstaande verdeelsleutel.
‐ projectomvang < 500 m2
minimaal 1 eindinspectie door externe partij;
‐ projectomvang 500 ‐ 2.500 m2
minimaal 1 inspectie tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij;
‐ projectomvang 2.500 ‐ 5.000 m2 minimaal 2 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij;
‐ projectomvang > 5.000 m2
minimaal 3 inspecties tijdens uitvoering en 1 eindinspectie door externe partij.
De inspecties tijdens uitvoering worden uitgevoerd door CCM, deze inspecties hebben naast een controlerende functie
tevens een adviserende functie. De eindinspectie zal door een externe partij worden uitgevoerd.
De door de verzekeraar erkende inspectiebedrijven zijn:
‐ BDA Dakadvies
‐ VEBIDAK
‐ Maes Dakadviesbureau
‐ Dam Dak Advies
‐ Elevado
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STAPPENPLAN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE:
1.
AANVRAAG DOOR DAKDEKKERSBEDRIJF
2.
BEOORDELING VAN AANVRAGER EN DIENS PLAN VAN AANPAK DOOR CCM
3.
CONTROLE(S) TIJDENS UITVOERING DOOR CCM
4.
EINDCONTROLE(S) EN GOEDKEURING DOOR ERKEND INSPECTIEBEDRIJF
5.
GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER ONDERTEKENING AANBIEDEN AAN DAKDEKKER
6.
GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER ONDERTEKENING AANBIEDEN AAN VERZEKERAAR
7.
GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN VERSTREKKEN AAN OPDRACHTGEVER

1.

AANVRAAG DOOR DAKDEKKERSBEDRIJF
Het dakdekkersbedrijf dient het plan van aanpak tezamen met het aanvraagformulier verzekerde project
(dak)garantie minimaal 2 werkweken voor aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling bij CCM in te
dienen.
Het dakdekkersbedrijf dient ten behoeve van het plan van aanpak voor het project de volgende (volledig
ingevulde) stukken in te dienen:
‐
Aanvraagformulier met volgblad(en)
‐
Windlastberekeningen
‐
Bouwfysische berekening
‐
Eventueel adviesrapport van opdrachtgever, dakdekkersbedrijf of CCM.

2.

BEOORDELING VAN AANVRAGER EN DIENS PLAN VAN AANPAK DOOR CCM
De aanvrager en diens plan van aanpak worden door CCM in ieder geval beoordeeld op de hieronder genoemde
onderdelen. Daarnaast is het mogelijk dat er ‐ ter oordeel aan CCM ‐ aanvullende onderdelen worden getoetst.
‐
Is het dakdekkersbedrijf dat de aanvraag doet een erkend en officieel geregistreerd (bij de KvK)?
‐
Heeft het bedrijf voldoende ervaring met onze producten?
‐
Heeft het bedrijf trainingen gevolgd?
‐
Is het aanvraagformulier compleet ingevuld en ondertekend?
‐
Zijn de volgbladen compleet ingevuld en voorzien van een paraaf?
‐
Voldoet het gekozen daksysteem aan KOMO?
‐
Voldoet het gekozen daksysteem aan de Vakrichtlijn?
‐
Voldoet het gekozen daksysteem aan onze verwerkingsvoorschriften?
‐
Kloppen de windlastberekeningen en voldoen deze aan KOMO?
‐
Staan er bijzondere dingen in het adviesrapport die extra aandacht vragen?

3.

CONTROLE(S) TIJDENS UITVOERING DOOR CCM
De uitvoering wordt door CCM in ieder geval beoordeeld op de hieronder genoemde onderdelen. Daarnaast is
het mogelijk dat er ‐ ter oordeel aan CCM ‐ aanvullende onderdelen worden getoetst.
‐
Wordt het plan van aanpak gevolgd?
‐
Zijn de toegepaste materialen hetzelfde als aangegeven op het aanvraagformulier?
‐
Wordt de uitvoering door de aanvrager gedaan of is deze uitbesteed (onderaannemer/ ZZP‐er(s))?
‐
Voldoet de uitvoering aan KOMO?
‐
Voldoet de uitvoering aan onze verwerkingsvoorschriften?
‐
Voldoet de uitvoering van de verschillende onderdelen aan de hand van de inspectielijst?
‐
Staan er bijzondere dingen in het adviesrapport die extra aandacht vragen?
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4.

EINDCONTROLE(S) EN GOEDKEURING DOOR ERKEND INSPECTIEBEDRIJF
Het erkende inspectiebedrijf voert de eindcontrole uit en verleent wel of geen goedkeuring. Van de bevindingen
wordt een inspectierapport opgesteld. Bij afkeur is na herstel/aanpassing van de afkeurpunten door het
dakdekkersbedrijf in bepaalde gevallen (tegen betaling) een her‐inspectie en eventuele goedkeuring mogelijk.
Dit is ter beoordeling aan CCM en afhankelijk van de omvang en aard van de afkeurpunten zoals genoemd door
het erkende externe inspectiebedrijf.

5.

GARANTIECERTIFICAAT MET BIJBEHORENDE STUKKEN TER ONDERTEKENING AANBIEDEN AAN VERZEKERAAR
Het garantiecertificaat met bijbehorende stukken kan maximaal 3 maanden na oplevering bij de verzekeraar
worden ingediend. Het garantiecertificaat dient hierbij reeds door CCM, het dakdekkersbedrijf en Marsh
ondertekend te zijn waarna de verzekeraar HDI het garantiecertificaat als laatste ondertekent.
Volgende stukken dienen ingediend te worden bij HDI:
‐ Garantiecertificaat, volledig ingevuld en ondertekend door alle partijen behalve HDI
‐ Controle‐rapport(en) CCM tijdens uitvoering
‐ Inspectierapport van BDA, VEBIDAK, Maes Dakadviesbureau, Dam Dak Advies of Elevado naar
aanleiding van de eindinspectie.

6.

GARANTIECERTIFICAAT VERSTREKKEN AAN OPDRACHTGEVER
Nadat naar HDI de ingezonden stukken akkoord verklaard heeft en het door HDI getekende garantiecertificaat
retour is ontvangen, wordt deze inclusief de bijbehorende voorwaarden en volgbladen aan de opdrachtgever
verstrekt.
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BIJLAGE 1 ‐ GARANTIEBEPALINGEN
Artikel 1
De Garantieverstrekkers zullen uitsluitend zijn gehouden tot nakoming van de in
het garantiecertificaat omschreven verplichtingen, indien ieder van de
betrokkenen ten opzichte van elkaar aan de financiële verplichtingen met
betrekking tot het in het geding zijnde gegarandeerde werk heeft voldaan.
Artikel 2
Met inachtneming van de elders in deze garantiebepalingen gestelde
beperkingen, staan de Garantieverstrekkers, bij normaal gebruik en onderhoud,
voor een periode van 10 (tien) jaar in voor verlies van de waterdichtheid dat
aanwijsbaar wordt veroorzaakt door: gebreken in de gebruikte materialen,
applicatiefouten of fouten in het ontwerp, mits en voor zover dit van de
Fabrikant of het Dakdekkersbedrijf zelf afkomstig is. Deze garantie gaat in op de
ingangsdatum zoals vermeld op de voorzijde van het certificaat en eindigt
automatisch na verloop van 10 (tien) jaar.
Artikel 3
Deze garantie vergoedt de kosten van herstel, of indien economisch voordeliger,
de kosten van vervanging inclusief de bijkomende kosten voor het verwijderen
en afvoeren beschadigde materialen. Dit alles inclusief de BTW, mits in de
gedeclareerde aanneemsom opgenomen en voor zover niet verrekenbaar door
de Garantieverkrijger. De aldus te verlenen vergoeding is, met in achtneming van
de maximale schadevergoeding uit hoofde van de door de Fabrikant afgesloten
verzekering, gemaximeerd tot 150% van de oorspronkelijke gefactureerde
aanneemsom van het betreffende project.
Artikel 4
Deze garantie heeft geen betrekking op zaken die al dan niet naderhand op het
dakbedekkingssysteem zijn aangebracht, zoals een daktuin, zonnepanelen of
parkeerdek. Zodoende wordt er uit hoofde van deze garantie geen vergoeding
verleend voor het verwijderen en weer opnieuw aanbrengen van dergelijke
zaken. Ongeacht door wie deze zaken zijn aangebracht en ongeacht of er sprake
is van een rechtmatige garantieclaim ten aanzien van het
dakbedekkingssysteem.
Artikel 5
Van de garantie is uitgesloten schade als gevolg van:
a. een door het KNMI geregistreerde windsnelheid die de destijds geldende
Bouwbesluitnorm voor het dakbedekkingssysteem heeft overschreden;
b. wijzigingen in gebruik/bestemming van het dak of wijziging van de
klimaatklasse van het gebouw;
c. gebreken in de onderliggende of aangrenzende (dragende) constructie(s), of
uit bouwkundige tekortkomingen/beperkingen;
d. ontwerpfouten, tenzij het ontwerp van Fabrikant of Dakbedekkingsbedrijf zelf
afkomstig is;
e. een van buiten komende oorzaak, anders dan normale belastingen en/of
invloeden van buitenaf, die de maximaal toelaatbare grenzen van de product‐
specificaties overschrijden;
f. beperkingen of uitsluitingen van garanties waarvan op enigerlei wijze schrifte‐
lijk melding is gedaan;
g. bouwkundige aansluitingen afgewerkt met knelstrippen, dikvloeibare mate‐
rialen (kitten/coatings) of gespoten membranen, tenzij deze aansluitingen
overeenkomstig de op dat moment geldende Vakrichtlijnen voor Gesloten
Dakbedekkingssystemen zijn afgewerkt;
h. elke vorm van gevolgschade, bedrijfsschade, boetes etc.;

i. het niet nakomen van de in artikel 6 gestelde verplichtingen;
j. door derden uitgevoerde (herstel)werkzaamheden aan het dakbedekkings‐
systeem, zonder schriftelijke toestemming van de Garantieverstrekker.
Artikel 6
De Garantieverkrijger is verplicht:
a. tijdens de gehele garantieperiode de dakbedekking jaarlijks (aantoonbaar) te
laten reinigen, inspecteren en correctief te laten herstellen door vakbekwame
personen;
b. om, in geval van een garantieclaim, het originele garantiecertificaat te kunnen
overleggen;
c. een schade of een vermoeden daarvan binnen 7 dagen per aangetekend
schrijven te melden aan de Garantieverstrekkers;
d. alle maatregelen te (laten) nemen om schade te beperken of te voorkomen;
e. om, in geval van schade, de Garantieverstrekkers of haar belangenbehartigers
in de gelegenheid te stellen al dan niet ter plaatse een onderzoek in te stellen
en/of materiaalonderzoek te (laten) verrichten.
Artikel 7
Uitsluitend na overdracht van het originele certificaat, gaan de rechten van de
Garantieverkrijger uit hoofde van dit certificaat over op diens rechtsopvolgers
onder algemene titel, alsmede op diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel
met betrekking tot het object waarin het materiaal is verwerkt.
Artikel 8
Door reparatie of vervanging zal de duur van de oorspronkelijke garantietermijn
niet worden gewijzigd of verlengd.
Artikel 9
De Fabrikant heeft de verplichtingen van de Garantieverstrekkers voort‐
vloeiende uit dit garantiecertificaat verzekerd. Ingeval van insolventie van de
Fabrikant loopt de door haar afgesloten verzekering, voor de resterende
garantietermijn, door ten behoeve van de Garantieverkrijger. Uitdrukkelijk is
bepaald dat de Garantieverkrijger eerst pas na faillissement van de Fabrikant
een rechtstreeks claimrecht onder haar verzekering verkrijgt.
Artikel 10
Ten behoeve van de kosten voor onderzoek en schadebehandeling is de
Garantieverkrijger na insolventie van Fabrikant in iedere claim een eigen
bijdrage van EUR 250,‐‐ verschuldigd.
Artikel 11
Uitdrukkelijk is bepaald dat dit garantiecertificaat geen verzekeringsbewijs is. De
rechten die kunnen worden ontleend uit de polis van de Fabrikant worden
bepaald door de condities zoals vastgelegd in deze polis. In geval van een geschil
zal de inhoud van de polis te allen tijde prevaleren boven hetgeen vermeld in dit
certificaat.
Artikel 12
Garantieverstrekkers hebben het recht om haar herstelplicht uit hoofde van
deze garantie uit te stellen, te staken of in het geheel niet uit te voeren, indien
blijkt dat het betreffende dak niet (meer) aan de alsdan geldende wettelijke
veiligheidsnormen (ARBO) voldoet. In voorkomend geval is de eigenaar van het
gebouw/object verplicht om ervoor zorg te dragen dat de ontbrekende wettelijk
verplichte (veiligheids)voorzieningen alsnog, voor haar eigen rekening en risico,
worden aangebracht.
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