
Daksysteemgarantie PLUS is een product van de 
Stichting Dakmeester, de kwaliteitsspecialisten in hellende daken.

DE NIEUWE  
MAATSTAF VOOR 
HELLENDE DAKEN

EEN DAKMEESTER WERKT MET 
DAKSYSTEEM GARANTIE PLUS



HOE WERKT  
DAKSYSTEEMGARANTIE PLUS?
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De Stichting Dakmeester geeft samen 
met de partners Monier, Unilin en Velux 
garantie op materialen, functionaliteit én arbeid. 
De daksysteemgarantie wordt ondersteund door een uniek 
digitaal bouwdossier en geldt voor maar liefst 15 jaar! 

KWALITEITSNORMEN EN 
OPLEIDINGEN

Het doel van de Stichting 
Dakmeester is het verhogen van de 
kwaliteit van hellende daken. Een 
continu proces vanwege de verbete-
ring van technieken en veranderende 
regelgeving vanuit het Bouwbesluit 
voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. De 
strengere eisen op het 
gebied van energie-
besparing vragen om 
steeds betere isolatie 
en dus betere afwer-
king van het hellend 
dak op het gebied van 
luchtdichtheid.

Een Dakmeester is in het bezit 
van het Komo-procescertificaat 
Hellende Daken. Het procescerti-
ficaat is op basis van BRL 1513. Al 
onze werkzaamheden voldoen aan 
de product- en processpecifica-
ties die in dit procescertificaat zijn 
vastgelegd.

Ondersteunend aan 
de werkzaamheden 
maken wij gebruik van 
de Dakatlas. Hierin zijn 
alle werkprocessen 
beschreven zodat wij 
aan de hoogste kwa-
liteitsnormen kunnen 
voldoen. Al onze dak-
dekkers zijn in het bezit 

van het VCA certificaat. Verder ont-
wikkelde de Stichting Dakmeester in 
samenwerking met TNO het werk-
boek “Resultaatgericht samenwer-
ken bij het renoveren- en onderhou-
den van hellende daken”; een nuttig 
werkboek in het kader van ketensa-
menwerking in de bouw.

Door samenwerking met een aantal 
toonaangevende fabrikanten op het 
gebied van hellende daken, wordt 
onze kennis middels bijscholings-
opleidingen up to date gehouden. 
Ook wordt er samengewerkt met 
onderwijsinstellingen.



HET DAKDOSSIER

 
Aan het eind van de werkzaamhe-
den ontvangt de opdrachtgever het 
Dakdossier. Hierin zijn de meest 
kritische aansluitingen op het hel-
lende dak middels foto’s vastge-
legd. Verder bevat het dossier alle 
relevante onderwerpen omtrent 
de bouw van het dak zoals bijvoor-
beeld de toegepaste materialen 
en de opleveringscertificaten. Het 
Dakdossier loopt vooruit op de Wet 
op Private Kwaliteitsborging.

ONAFHANKELIJKE 
CONTROLE 

De onafhankelijke instantie SKG-
IKOB controleert het bouwproces 
en verklaart bij oplevering dat het 
gedekte dak voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit. 

OPLEVERING MET 
GARANTIECERTIFICAAT

Bij oplevering ontvangt de opdracht-
gever niet alleen het zorg-
vuldig opgebouwde 
digitale Dakdossier, 
maar ook een garan-
tiecertificaat voor 
15 jaar.
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Onze garantiepartnersStichting Dakmeester is het landelijk netwerk van KOMO-gecertificeerde 
dakdekkers en producenten van hellende daken. Voor meer informatie 
over Daksysteemgarantie PLUS zie www.dakmeester.nl

OVER DE STICHTING DAKMEESTER 

Stichting Dakmeester; het landelijk netwerk van gekwali-
ficeerde dakdekkers en producenten van hellende daken. 
Wij promoten en bevorderen de kwaliteit van het hel-
lende dak. De samenwerking tussen fabrikanten en dak-
dekkers in combinatie met het geven van hoogwaardige 
opleidingen zorgt voor het hoogste kwaliteitsniveau. Al 
onze participanten aan de Stichting dragen het predi-
caat Dakmeester. Een Dakmeester staat voor vakwerk in 
dakwerk.

Een Dakmeester staat garant voor deskundigheid, advies, 
goede service en perfecte oplossingen. Dakmeesters en 
specialisten van deelnemende producenten richten zich 
tezamen op ontwikkeling en innovatie van product en 
proces met behulp van werkgroepen. Ook stimuleert de 
Stichting de samenwerking in projecten zoals het aanne-
men van het Totale Dak, het verwerken van zonne-energie 
systemen en het renoveren van projecten in samenwer-
king met de producenten.
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