
            

EEN DRIEVOUDIGE GARANTIE
VOOR EEN ABSOLUTE ZEKERHEID

UW DERBIGUM-DAKBEDEKKING



WELKE ZIJN DE DERBIGUM-
GARANTIES? 

U bent opdrachtgever of beheerder van een vastgoedportefeuille.
U zoekt voor uw dakbedekking een betrouwbare en duurzame oplossing.
DERBIGUM en haar netwerk van erkende dakdekkersbedrijven garanderen u :

• een duurzaam afdichtingsmateriaal
• een perfecte uitvoering
• een fabrieksgarantie, gedekt door een verzekering

Ontdek de grootst mogelijke gemoedsrust, dankzij de drievoudige DERBIGUM-garantie.

Een investering
op lange termijn…



DERBIGUM BIEDT U EEN 
GERUSTSTELLEND PARTNERSHIP

…zekerheid
voor 10 jaar

DERBIGUM en haar internationaal netwerk van erkenninghouders verplichten 
zich tot het leveren van een betrouwbaar en duurzaam dak, vrij van alle zorgen.

Wij lossen gegarandeerd binnen 24 uur elk probleem op, dat zich zou kunnen
voordoen met uw dak.

Welke zekerheid kunt u zich meer wensen?

Een verzekering, welke als ENIGE een vooruit betaalde premie 
kent, en u een garantie biedt van 10 jaar tegen elke vorm 
van lekkage.



1. DE GARANTIE VAN EEN KWALITEITSMATERIAAL DAT U BESCHERMT

DERBIGUM bewijst zijn kwaliteit en zijn uitzonderlijke prestaties sinds meer dan 30 jaar.
Als resultaat van een toptechnologie betekent het de optimale oplossing voor de waterdichtheid
van elk dak of goed ontwerp. Onze voortdurende inzet om een constante kwaliteit te verzekeren 
en onze zorg voor het milieu worden bevestigd door onze ‘ISO 9002’- en ‘ISO 14001’-certificatie.

2. DE GARANTIE VAN EEN GOED ONTWERP WAT U GERUSTSTELT

DERBIGUM steunt op een netwerk van competente technici en haar technisch bureau. Zij garanderen u door 
hun ervaring en hun vakkennis door heel Europa een oplossing, aangepast aan uw dakprobleem.
Dankzij hun bijzondere zorgen zal uw dakbedekking een echte investering op lange termijn betekenen.

3. DE GARANTIE VOOR UW GEMOEDRUST IS EEN ZORGVULDIGE UITVOERING

DERBIGUM behoudt zijn kwaliteitslabel "PERFORMANCE DERBIGUM" voor aan een netwerk van erkende
dakdekkersbedrijven. Elk van hen staat als zodanig binnen hun vakgebied bekend. Hun vakkennis steunt op 
een voortdurende scholing rond de DERBIGUM-plaatsingstechnieken, waardoor een perfecte verwerking van 
onze waterdichtheidsmaterialen wordt verzekerd. Technici van DERBIGUM controleren regelmatig de werken.

DRIE GARANTIES, BEVESTIGD DOOR EEN VERZEKERING
DIE U GEDURENDE 10 JAAR DEKT

Onze verzekering dekt de schade die een gebrek van ons dakbedekkingsysteem en/of het aanbrengen 
ervan aan uw goederen zou veroorzaken (burgerlijke aansprakelijkheid), maar ook de herstelkosten.
Een verzekering, welke als ENIGE, een vooraf  betaalde premie kent, dekt uw risico’s van DERBIGUM 
of van DERBICOLOR voor 10 jaar.
Wat wilt u nog meer ?

Ter verkrijging van de 10 jaar verzekerde Derbigum garantie,
adviseren wij u de genoemde 
werkzaamheden door een Derbigum erkenninghouder te laten
uitvoeren en het project voor aanvang 
van het werk te melden bij de kwaliteitsdienst van Empol te Delft voor
werkbegeleiding en uitvoeringscontrole.

Voor nadere informatie betreffende de voorwaarden en de
condities van onze verzekering kunt u contact opnemen met
Empol bv.

DERBIGUM BIEDT U EEN 
DRIEVOUDIGE GARANTIE



U HEEFT VRAGEN …
WIJ BEANTWOORDEN ZE!

• Is de fabrikant van DERBIGUM in geval van problemen in staat binnen de 2 werkdagen
te reageren door heel Europa ?
JA, omdat we steunen op een internationaal netwerk van Derbigum erkenninghouders, die hun service 
garanderen binnen 24 uur.

• Worden de kosten terugbetaald door de verzekeraar van de fabrikant van DERBIGUM,
indien een lek aan mijn dakbedekking schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld mijn computer ?
JA, omdat onze verzekering onze burgerlijke verantwoordelijkheid dekt en dus ook de voorkomende schade,
zoals in het voorbeeld, aan uw computer.

• Ik heb last van lekkage. Moet ik wachten op tussenkomst van een expert ?
NEEN, neemt u meteen contact op met de Derbigum erkenninghouder, die uw dak heeft geplaatst en die vervolgens direct 
alle maatregelen zal nemen, welke noodzakelijk zijn. Pas daarna wordt bezien wie verantwoordelijk is.

• Stel dat de betreffende Derbigum erkenninghouder niet meer bestaat, wie treedt op in zijn plaats ?
We steunen op een internationaal netwerk van Derbigum erkenninghouders, zodat er altijd wel een alternatief bedrijf 
in uw omgeving is.

• Betaalt de verzekering de volledige herstelkosten in geval van schade aan mijn dak ?
JA, indien het dakdekkersbedrijf niet meer zou bestaan, dekt onze verzekering de vervanging van de dakmaterialen, 
samen met hun plaatsing.

• Betaalt de verzekering ook de isolatie terug, indien deze niet kan worden hergebruikt ?
JA, de verzekering betaalt ook de vervanging van de isolatie, samen met de kosten voor de plaatsing ervan,
alsmede de kosten voor wegnemen en het afvoeren van de beschadigde materialen.

• Het dakdekkersbedrijf heeft alle technische voorschriften van de fabrikant gerespecteerd,
maar blijkbaar is lekkage het gevolg van een tekortkoming van hen.
Ben ik ook nu gedekt door de verzekering ?
JA, zelfs indien het dakdekkersbedrijf niet meer zou bestaan blijft u gedekt.

• Mijn dakbedekking is al enkele jaren oud, en een ander bedrijf  dan de erkenninghouder, 
moet op het dak bijvoorbeeld een ontluchting plaatsen. Mag hij dat alleen ?
NEEN, zodra er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, mag alleen de erkende erkenninghouder de werken uitvoeren, 
die direct verband houden met de dakbedekking of de afdichting ervan.

• Het hemelwaterafvoersysteem is verstopt door dorre  bladeren, het water loopt over de muren, 
en veroorzaakt hierin vocht. Dekt de verzekering deze schade ?
NEEN, dit soort schade wordt niet gedekt door de verzekering, omdat het noodzakelijk is uw dak regelmatig
te onderhouden, minstens één keer per jaar. Het dakdekkersbedrijf kan dit onderhoud desgewenst van u overnemen. 
Wij adviseren u hiertoe een onderhoudscontract af te sluiten met de Derbigum erkenninghouder.

• Ben ik nog steeds verzekerd tegen dakschade ingeval Derbigum als fabrikant niet meer bestaat ?
JA, omdat de Derbigum verzekering als ENIGE een vooruitbetaalde premie kent, welke u een dekking garandeert 
van 10 jaar, zelfs wanneer Derbigum als fabrikant niet meer bestaat.



SINTESI: RICERCA SULLE
COPERTURE CON DERBIGUM

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto Centrale per
l’Industrializzazione e la

Tecnologia Edilizia

ICITE

EXAMINATION OF ROOFS COVERED
WITH DERBIGUM

FELTUNDERSØKELSE AV DERBIGUM SP
ETT-LAGS TAKTEKNING

Norges byggforskningsinstitutt

FELTUNDERSØKELSE AV DERBIGUM SP
ETT-LAGS TAKTEKNING

WTCB

GEDRAG OP PLATTE DAKEN
VAN HET AFDICHTINGSMATERIAAL DERBIGUM

NAAST DE VERZEKERING BESCHERMT DERBIGUM
VOOR MEER DAN 30 JAAR

Van de poolcirkel tot in de Tropen werden de dakbedekkingen van DERBIGUM onderzocht 
door instituten die het bevestigen :

EMPOL BV 
OLOF PALMESTR. 20/26 – POSTBUS 237 – 2600 AE DELFT
TEL : +31 15 215 40 00 – FAX : +31 15 215 40 10 
E-MAIL: info@empol.nl
WWW.EMPOL.NL
MEMBER OF THE IMPERBEL GROUP

NEDERLAND - BDA (BUREAU DAKADVIES) :
De onderzoeken die in 1990, 1995 en 2000 zijn uitgevoerd naar de kwaliteit van Derbigum dakbedekkingssystemen duiden op een

bewezen levensduur van 25 – 30 jaar. De kwaliteit van deze oude Derbigum daken is nog zodanig dat de resterende levensduur nog

meerdere jaren zal zijn. Dit betekent dat de levensduurverwachting kan worden bijgesteld tot 30 à 35 jaar.

BELGIË - WETENSCHAPPELIJK TECHNISCH CENTRUM VOOR DE BOUW :
Op de 20 daken, welke zijn onderzocht in 1996 en uitgevoerd door verschillende dakdekkersbedrijven tussen 1974 en 1991,

werd geen enkele tekortkoming vastgesteld in het membraan, noch bij de overlappen. Zelfs bij stilstaand water, 

met afzetting van aangroei, bleef de waterdichtheid verzekerd. De studie bewijst een levensduur van minstens 20 jaar.

NOORWEGEN - BYGGFORSK :
De conclusies van de studies, uitgevoerd in 1996 op het Svalbard – Spitsberg binnen de poolcirkel, samen met laboratorium-

analyses bevestigen de goede houdbaarheid van DERBIGUM onder omstandigheden van uiterste koude. Meer dan 10 jaar 

na de plaatsing blijft de eenlaags uitgevoerde  dakbedekking zijn hoofdtaak van bescherming en waterdichtheid vervullen.

ZWEDEN - SVERIGES PROVNINGS :
De algemene conclusie is goed voor alle onderzochte daken. De studie, uitgevoerd in 1994, legt het accent op het belang 

van de afwerking en de details, en bevestigt dat deze uitstekend zijn bij de 3 meest recente, gecontroleerde daken.

Op de 2 oudere projecten, welke dateren van 1978, is DERBIGUM nog altijd in goede staat.

ITALIË - ISTITUTO CENTRALE PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE E LA TECNOLOGIA EDILIZIA :
Bij een studie, uitgevoerd in 1998, op dakbedekkingen van meer dan 20 jaar oud, kon geen enkele aantasting van het membraan

vastgesteld worden, ondanks een middelmatig onderhoud van de onderzochte daken. Uitgaande van een regelmatig onderhoud,

bevestigt het ICITE dat de dakbedekkingen van DERBIGUM een perfecte bescherming kunnen verzekeren voor nog eens 10 jaar.


