Gegarandeerde kwaliteit
met alles er op en eraan

DAKMERK: Onafhankelijk keurmerk
Met het onafhankelijke keurmerk DAKMERK krijgt u
waar voor uw geld. De hooggekwalificeerde en geselecteerde dakaannemers werken strikt binnen de
regels, zoals die zijn gesteld in het KOMO procescertificaat 4702. Hun adviezen en offertes zijn gebaseerd
op actuele regels en normen. Daardoor is DAKMERK
in staat om een compleet gewaarborgde garantie af
te geven. Zonder een verplichte keuze voor een product en zonder binding met een producent.

Sportdak

Parkeerdak

Controle
DAKMERK controleert en inspecteert of het werk
voldoet aan de kwaliteits-, vak- en ARBO-richtlijnen.
De aangesloten dakaannemers voldoen daarmee
aan de strenge standaard, die DAKMERK hanteert.
Voor goedgekeurde projecten van deze bedrijven
biedt DAKMERK een garantie van 10 jaar.

Transparant
Wij bieden onze garanties op een eerlijke en transparante manier aan. Zonder overbodige en kostenverhogende inspecties. Zonder onduidelijke kleine letters.
Onafhankelijk van producenten. Kies voor de heldere
kwaliteit van DAKMERK. Met de unieke DAKMERK
MULTI garantie kunt u zich ook aanvullend verzekeren
voor het verwijderen en terugplaatsen van bijvoorbeeld op de dakbedekking geplaatste beplanting of
zonnepanelen.

Garantie die je niet in de steek laat

Garantie zonder overbodige kosten

DAKMERK garandeert, onafhankelijk van product, leverancier of dakaannemer, de waterdichtheid van uw dak
10 jaar lang.

De onafhankelijke DAKMERK garanties, onder meer 10
jaar waterdichtheid, zijn helder en transparant. Niet gebonden aan een producent, product of systeem. Zonder
overbodige inspecties.

Groendak

Tuindak

Garantie met productonafhankelijkheid

Garantie met keuzevrijheid

Met de onafhankelijke DAKMERK garanties, onder meer
10 jaar waterdichtheid, bent u niet gebonden aan producent specifieke producten of systemen. U kunt kiezen
uit de meest geschikte materialen en constructies.

De 30 hooggekwalificeerde DAKMERK dakaannemers
zijn vrij in de keuze van het meest geschikte materiaal
en constructie voor uw dak. DAKMERK garandeert de
waterdichtheid van uw dak 10 jaar lang.

Maximale kwaliteit en zekerheid
op multifunctionele daken
	Verzekerd van een onafhankelijk keuringsinstituut
	
Met DAKMERK weet u zeker dat het dak qua systeem en toegepaste materialen gecontroleerd is. DAKMERK is een
onafhankelijk keurmerk, dat garant staat voor de kwaliteit van platte daken (bitumineus en kunststof).

	Verzekerd van 10 jaar garantie op herstel en functioneren van de dakbedekking
	U krijgt 10 jaar DAKMERK garantie op de daken die gerealiseerd zijn door de bedrijven die bij DAKMERK zijn aangesloten. DAKMERK® MULTI garantie geldt voor alle multifunctionele daken. Van energiedaken tot groendaken.

	Verzekerd van verwijderen van de op het dak aangebrachte zaken
	
Met de DAKMERK® MULTI garantie is ook het verwijderen van bijvoorbeeld beplanting en zonnepanelen gedekt.

	Verzekerd van opnieuw aanbrengen van de op het dak aangebrachte zaken
	
De bij DAKMERK aangesloten kwaliteitsdakaannemers voldoen aan de Vakrichtlijn. Zij beschikken over de expertise
om de zaken opnieuw op het dak aan te brengen en eventuele risico’s tot een minimum te beperken.

	Verzekerd van garantie, ook als de DAKMERK participant in gebreke blijft
	
Mocht uw dakaannemer onverhoopt zijn garantieverplichtingen niet kunnen nakomen, dan neemt DAKMERK de
garantie over.
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• Vertrouw op DAKMERK • 10 Jaar gegarandeerde waterdichtheid • Gecontroleerde kwaliteit

