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Alleen hiermee bent u óók verzekerd voor het verwijderen 
en terugplaatsen van de op het dak aangebrachte zaken

   Verzekerd van een onafhankelijk keuringsinstituut 
Met DAKMERK weet u zeker, dat het dak qua systeem en toegepaste materialen is gecontroleerd. 
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 tien jaar DAKMERK garantie op de daken, die zijn gerealiseerd 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 kwaliteitsdakdekkers 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 dakdekker onverhoopt zijn garantieverplichtingen  
niet kunnen nakomen, dan neemt DAKMERK de garantie over.
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Het zal je maar gebeuren: het tuindak 
lekt en je hebt alleen maar garantie 
voor de dakbedekking eronder...
Voorkom onvoorziene kosten voor de op het dak aangebrachte zaken

Stel: u krijgt lekkage op uw multifunctionele dak. Dat is op zich al erg genoeg. Maar tot overmaat van 

ramp is bij de meeste dakbedekkingbedrijven in de garantie alleen het herstel van de dakbedekking 

verzekerd. Dat betekent dat u zelf moet opdraaien voor het verwijderen en opnieuw aanbrengen 

van alles wat zich op het dak bevindt: zonnepanelen, bomen, struiken, bankjes, verlichting, noem 

maar op. En dat kan flink in de papieren lopen. Met DAKMERK MULTI® garantie bent u 

daar gelukkig allemaal wel voor verzekerd. Het gebruiksdeel wordt ook onder 

verantwoordelijkheid van de DAKMERK dakaannemer aangebracht. 

Bovendien kiest u met DAKMERK voor kwaliteitsdakdekkers 

die voldoen aan de Vakrichtlijn. En met DAKMERK weet u 

zeker, dat het dak qua systeem en toegepaste materialen is 

gecertificeerd en grondig is gecontroleerd. Kortom, voorkom 

nattigheid. Kies voor DAKMERK met tien jaar waterdichte garantie.
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Kosten van een lekkage beperken zich niet alleen tot het dak

Leefdak

Voorbeelden van multifunctionele daken


