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Het Garantiefonds Gevelsystemen biedt u betaalbare
zekerheid!

Wat biedt het Garantiefonds Gevelsystemen aan u als opdrachtgever?

•D
 e kwaliteit van de buitenGevelsystemen wordt gemaakt door
stukadoorsbedrijven die werken met gekwalificeerde producten; het
Garantiefonds is een initiatief van, en wordt beheerd door, de branche zelf;
Leveranciers en Stukadoorsbedrijven. De garantie is dus in deskundige handen.
• Dekking voor de volledig geïndexeerde aanneemsom.
• Niet afbouwende verzekerde garantie.
• Reële schadevergoeding; daar hebben de deelnemende stukadoors immers zelf
ook belang bij!
• Het Garantiefonds Gevelsystemen stelt de strengste eisen aan het product zelf
en aan de verwerking daarvan.
• Geen tussenpersonen die weinig verstand van de materie hebben maar direct
contact met mensen die de taal van de Gevelsystemen spreken.
• Het Garantiefonds Gevelsystemen heeft geen winstoogmerk, waardoor het
betaalbaar blijft.
• De dekking van het Garantiefonds staat naast eventuele andere verzekeringen;
de UAV blijft bijvoorbeeld in stand en het Garantiefonds voegt daaraan iets toe.

Goede argumenten om voor gepleisterde Gevelsystemen te
kiezen zijn de uitstekende isolatie-eigenschappen en het fraaie
uiterlijk. Van beide aspecten mag verwacht worden dat ze
duurzaam aanwezig zullen zijn. Het aanbrengen van dit soort
gevelsystemen is echter een ambachtelijk en specialistisch werk.
Om verzekerd te zijn van een goed eindresultaat moet gekozen
worden voor betrouwbare materialen en gespecialiseerde
bedrijven die de uitvoering ter hand nemen.
Buitengevelisolatiesystemen met een KOMO-Attest en
gespecialiseerde stukadoorsbedrijven die beschikken over het
KOMO-Procescertificaat, veelal deelnemers van de Stichting
Garantiefonds Gevelsystemen, voldoen daaraan.
Echter: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zeker bij een arbeidsintensief product als
buitengevelisolatiesystemen kan, na oplevering, een gebrek worden geconstateerd.
In die, gelukkig uitzonderlijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de verzekerde garantie.
De beste verzekerde garantie wordt verstrekt door
het Garantiefonds Gevelsystemen.
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De Stichting Garantiefonds Gevelsystemen,
Dorpsstraat 28a, Postbus 101, 5260 AC Vught
verklaart hierbij aan belanghebbende
garantie te verstrekken voor een periode
van maximaal 10 jaar op het
hiernaast genoemde gevelsysteem:

GARANTIECERTIFICAAT
GEVELSYSTEMEN
Het Garantiefonds garandeert aan de belanghebbende dat, indien zich aan het werk een schade
voordoet, het Garantiefonds de kosten van herstel of vervanging van het werk zal vergoeden
binnen de op dit garantiecertificaat genoemde bepalingen. De garantie gaat in op de dag van
afgifte van het garantiecertificaat. De garantie eindigt maximaal 10 jaar na de datum van
voltooiing van het werk. De garantiebepalingen staan op de achterzijde vermeld.
De maximale schadevergoeding bedraagt de hierboven vermelde aanneemsom geïndexeerd op
basis van de CBS-index voor bouwkosten. Voor alle bij het Garantiefonds aangemelde werken
bedraagt de maximale schadevergoeding € 2.000.000,- per productiejaar. Tot meerdere
zekerheid van de belanghebbende heeft het Garantiefonds voor de garantie, via ABN AMRO
Bank N.V. een verzekering afgesloten onder polisnummer 0.101.099.2. Uitkeringen terzake
van schade geschieden aan het Garantiefonds. Het Garantiefonds bepaalt wie voor
schadevergoeding in aanmerking komt en in welke mate.
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