A8724 Garantiebepalingen VENIN goedgekeurd op haar ledenvergadering van 26 juni 2008.
Dit zijn de minimumeisen waaraan uitvoerende leden van VENIN dienen te voldoen.
Uitvoerende isolatiebedrijven, leden van de Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland
(VENIN) zijn verplicht ten minste het onderstaande te garanderen.

Bij goed werk hoort een goede garantie, op uitvoering en materialen.
Garantiebewijs
Opdrachtgever:
Naam :
Adres :
Plaats :
Tel.:
Isolatiebedrijf:
Naam :
Adres :
Plaats :
Tel.:
hierna te noemen: Het Isolatiebedrijf

Het isolatiewerk:
Constructiedeel

Spouwmuur

Isolatiemateriaal

Werkwijze

Steenwol /
Inblazen
Glaswol / PUR /
PS / UF
Massieve
PS / Steenwol /
Voorzetwand binnen / **)
Gevel
Glaswol / PS /
PUR
Hellend Dak
Steenwol /
Inblazen tussen pannen en dakbeschot /
Glaswol / PUR /
Sprayen op dakbeschot / **)
PS
Vliering
Steenwol /
Los materiaal gestort / Isolatieplaten of Glaswol /
dekens aanbrengen / **)
Cellulose / PS
BG Vloer
Steenwol /
Bespuiting / Plaatmateriaal / **)
Glaswol / PUR
Kruipruimte
PS / Chips /
Schelpen /
Isolatiematrassen
Ramen
HR / HR++ /
Voorzetramen
**) Doorstrepen wat niet van toepassing is of evt. werkwijze invullen.

Nadere
plaatsaanduiding
in het gebouw

Aantal
/ m²

Locatie / Adressen met huisnummer(s):
Start werkzaamheden d.d.:
Einde werkzaamheden d.d.:
Afgifte garantiebewijs d.d.:

Het isolatiebedrijf garandeert dat het isolatiewerk is uitgevoerd overeenkomstig de bij de start van de
werkzaamheden van toepassing zijn de kwaliteitseisen*).
Het isolatiebedrijf garandeert gedurende de garantieperiode:
1. de deugdelijkheid van het materiaal en van de wijze van aanbrengen;
2. de in attesten*) of documentatie*) genoemde isolatiewaarde;
3. het rot- en schimmelproef zijn van de isolatie;
4. de spouwmuur isolatie geen spouwmuurankers aantast
5. dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt.
6. dat het isolatiewerk voldoet aan de kwaliteitseisen dan wel aan het daarover in de opdrachtbevestiging
en toegezonden documentatie vermelde.

Algemeen:
•

•

•
•
•

•

•

Uitvoerende VENIN-leden zijn verplicht minimaal garantie af te geven als gesteld in deze
garantievoorwaarden. Zijn zijn daarbij uiteraard wel gerechtigd meer garantie te geven dan op dit
garantiebewijs vermeld.
De garantie heeft een looptijd van tien jaar vanaf het moment van gereedkomen van de
isolatiewerkzaamheden en gaat in op het moment van de volledige betaling van het isolatiewerk. De
garantie is alleen dan van toepassing indien voor het isolatiewerk een door het isolatiebedrijf
ondertekend garantiebewijs is afgegeven onder vermelding van deze voorwaarden
Een aanspraak op de garantie kan worden ingediend door de houder van het garantiebewijs onder
overlegging van het origineel te samen met de betreffende factuur / facturen en betalingsbewijs / bewijzen.
Eventuele klachten over de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden moeten schriftelijk binnen veertien
dagen na ontvangst van de betreffende factuur worden ingediend.
Aanspraken op de garantie dienen binnen twee weken nadat deze geconstateerd zijn / redelijkerwijs
geconstateerd hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven te worden ingediend bij het
isolatiebedrijf. Aanspraken op de garantie dienen echter altijd te worden ingediend voordat de
garantieperiode is verlopen, ongeacht het tijdstip waarop de schade is geconstateerd.
Deze garantie is beperkt tot het door het isolatiebedrijf verhelpen, herstellen of vervangen van gebreken
aan het isolatiewerk of gedeelte(n) daarvan. Dit op een door het isolatiebedrijf te bepalen (werk)wijze
waartoe de houder van het garantiebewijs het isolatiebedrijf de gelegenheid dient te geven. Overige
(financiële) aanspraken zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
De garantieverplichtingen zijn gemaximaliseerd tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag
van de opdracht of aan een gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid, waar
zich de klacht voordoet.

Uitgesloten zijn:
•
•

•
•
•

Schade welke niet is terug te voeren zijn op materiaal- en / of montagefouten.
Schade ten gevolge van externe invloeden, ongeacht de aard hiervan, anders dan door normaal
gebruik.
Indien door derden reparaties, vernieuwingen of wijzigingen aan het werk zijn verricht / aangebracht.
Schade ontstaan door gebrekkig metsel- of voegwerk, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de gevel niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd .
Gevolgschade.

Bewaar dit garantiebewijs met de betreffende factuur en het betalingsbewijs, bijvoorbeeld bij de
eigendomspapieren van uw woning.

*) Kwaliteitseisen
De hieronder genoemde documenten, zoals ze van kracht waren op de startdatum van de werkzaamheden,
zijn van toepassing op deze garantie.
Spouwmuurisolatie
• BRL 2110 Thermisch Isoleren van Bestaande Spouwmuren alsmede de van toepassing zijnde
uitvoeringsrichtlijn
• KOMO-Attest van de leverancier van het isolatiemateriaal
Begane Grondvloer isolatie door PUR Bespuiting
• BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaan schuim
• KOMO-Attest van de leverancier van het isolatiemateriaal
Overige isolatiewerkzaamheden
Voor die werkzaamheden waarvoor geen door VENIN erkende onafhankelijk vastgestelde kwaliteitseisen
zijn, garandeert het isolatiebedrijf dat het isolatiewerk voldoet aan de haar opdrachtbevestiging genoemde
eigenschappen en meegezonden documentatie voor zover deze alszodanig in de opdrachtbevestiging zijn
vermeld.

