
Gecontroleerde en
GeGarandeerde
daKKWalIteIt



WaaroM
KIeZen
Voor daKMerK
KWalIteIt?

Het dak is een belangrijk deel van het gebouw. Als 
er iets mis gaat met het dak en er lekkages optre-
den, kan de schade aanzienlijk zijn. Problemen met 
het dak zijn echter eenvoudig te voorkomen als u 
kiest voor de ´gecontroleerde´ en ‘gegarandeerde’ 
DAKMERK kwaliteit.

daKMerK BIedt ZeKerHeId door:
• Kwaliteitscontrole
• Tien jaar waterdichtheidsgarantie
• Volstrekte onafhankelijkheid

Wat leVert Het U oP?
Een gecontroleerd en gegarandeerd kwaliteitsdak 
dat qua materialen en applicatie voldoet aan de 
hoogste huidige normen. 

eISen
Een door DAKMERK gecertificeerde dakdekker 
behoort tot de top van dakdekkend Nederland en 
moet beschikken over en voldoen aan:

• Het Komo-certificaat BRL 4702 (Beoordelings-
 richtlijn gesloten dakbedekkingsystemen)
• Het VCA* of VCA **certificaat
• ARBO-regelgeving
• Vakdiploma’s
• De nieuwste technieken en meest recente 
 daktechnische ontwikkelingen
• Alle door DAKMERK bepaalde kwaliteitsregels 
 en voorschriften
• Solvabiliteitseisen
• Procedures voor onderhoud en after-sales



Het daKMerK KWalIteItSProtocol

controle Voor aPPlIcatIe
Certificaathouders melden al hun projecten (circa 3.500 per jaar) vóóraf bij DAKMERK 
via een digitaal projectmeld-systeem. DAKMERK controleert de projecten vervolgens 
onder meer op:
• Systeemkeuze
• Pakketopbouw
• Materiaalkeuze
• Windbelasting

Voldoet het project niet aan de kwaliteitseisen van DAKMERK?
In dat geval wordt door DAKMERK de aanmelding geblokkeerd tot de dakdekker het 
project aan de eisen heeft aangepast.

controle tIJdenS aPPlIcatIe
‘DAKMERK-projecten’ worden ook ter plaatse geïnspecteerd.
Dit gebeurt steekproefsgewijs, onaangekondigd en frequent (zo’n 600 inspecties
per jaar). Inspecteurs controleren de projecten op veertig punten, o.a. op aspecten
als ARBO-regelgeving en veiligheid. Dakdekkers worden er op aangesproken als
er iets niet in orde is. Bij ernstige tekortkomingen kan het werk worden stilgelegd tot 
de uitvoering is aangepast. Om de onafhankelijkheid van DAKMERK te waarborgen, 
worden deze inspecties uitgevoerd door gecertificeerde en onafhankelijke dak 
inspecteurs.

controle na aPPlIcatIe
DAKMERK voert jaarlijks zo’n 400 klanttevredenheidsonderzoeken uit bij afgeronde 
projecten.
Daarbij wordt onderzocht of opdrachtgevers tevreden zijn over onder meer de bege-
leiding en informatieverstrekking vóór en tijdens het project, het geleverde werk en het 
after-sales traject.

             



KWalIteItS eValUatIe
DAKMERK-gecertificeerde bedrijven ontvangen van 
elke inspectie en ieder klanttevredenheidsonder-
zoek een rapport voorzien van eventuele op- en 
aanmerkingen.

Het totaalresultaat van al deze rapporten wordt 
door DAKMERK besproken met de directie van het 
bedrijf. Hierbij doet DAKMERK indien nodig, aan-
beveling voor verbetering.

onaFHanKelIJK
DAKMERK is volstrekt onafhankelijk van fabrikan-
ten, handelaren en branche gebonden organisaties. 
Wel werken wij, met behoud van onafhankelijkheid, 
samen met branche-gerelateerde organisaties om 
de kwaliteit van het ‘platte’ dak te bevorderen.

daKMerK Gecontroleerd
DAKMERK staat zelf ook onder streng toezicht.
Certificatie-instelling KIWA audit ons jaarlijks 
conform een vooraf opgesteld protocol gebaseerd 
op accreditatierichtlijnen.
Zo is de DAKMERK kwaliteitscirkel rond.

WWW.daKMerK.nl



daKMerK,
Het enIGe erKende
KWalIteItS-KeUrMerK
VOOR HET ‘PLATTE’ DAK

DAKMERK is een non-profit organisatie, in 1993 
opgericht met als doel ‘het bewaken en bevorderen 
van de kwaliteit van het bitumineuze en kunststof 
dak’.

DAKMERK als kwaliteitskeurmerk is de enige in 
Nederland welke voor het ‘platte’ dak zowel 
Certificeert als Controleert, Garandeert en indien 
nodig Sanctioneert. 

DAKMERK heeft zijn strenge kwaliteitseisen vastge-
legd in een protocol dat continu wordt bewaakt. 
Dit houdt in dat de kwaliteitseisen periodiek worden 
geëvalueerd en aangepast aan de actuele stand 
van de techniek.
Alleen dakdekkers die voldoen aan de hoge eisen 
van DAKMERK ontvangen jaarlijks een ‘Certificaat 
van Erkenning’.

Voor u als opdrachtgever betekent dit dat als u 
DAKMERK kwaliteit voorschrijft, uw dak qua 
materialen en applicatie voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen, zonder dat u dat behoeft te (laten)  
controleren. Dat doet DAKMERK voor u.

DAKMERK een uniek kwaliteitskeurmerk voor het 
‘platte’ dak.



daKMerK WaarBorGGarantIe:
Voor UW ZeKerHeId!
Ieder dak dat door DAKMERK wordt goedgekeurd, krijgt 
de eigen, onafhankelijke DAKMERK Waarborggarantie. 
Hierdoor bent u als opdrachtgever gegarandeerd van een 
10 jaar waterdicht dak, óók als de dakdekker onverhoopt in 
gebreke zou blijven. Voor u een zekerheid.

Het originele DAKMERK Garantiecertificaat staat specifiek 
op naam van het project. Afgifte van het originele certificaat 
betekent dat uw dak door DAKMERK technisch is gecontro-
leerd en is goedgekeurd.

Vraag uw dakdekker naar het originele DAKMERK 
Garantiecertificaat.

KWalIteIt alS GarantIe:
DAKMERK bestaat sinds 1993. In al die jaren is er slechts 
sporadisch een beroep gedaan op de DAKMERK 10 jaars 
waterdichtheidsgarantie. Dit is het resultaat van de door 
DAKMERK geborgde kwaliteit van de DAKMERK-Certificaat-
houders.
Voor u het beste bewijs van de effectiviteit van het 
DAKMERK kwaliteitsborgingssysteem.

KIeS Voor ZeKerHeId:
Vraag uw dakdekker te voldoen aan de DAKMERK 
kwaliteitseisen of schrijf deze voor in uw bestek. 
(Zie hiervoor onze bestekservice op www.dakmerk.nl)
Kies voor zeker!

WWW.daKMerK.nl
T 030 – 606 11 17. F 030 – 606 38 20. E info@dakmerk.nl


