Willems uit Duizel
ontvangt
Kwaliteits-Award
Gevelisolatie

Een tratse Erik Willems neemt de award in
antvangst van Bart ter Waerds, bestuurslid
van het Garant/erands

'droge' gevelisolatiesystemen
latie gerelateerde producten.

en andere aan gevelisoUiteraard alleen als die

voorzien zijn van een attest of een goedkeuring door
een (buitenlands) certificeringsinstituut.
Door die toenemende vraag uit de markt heeft het Garantiefonds haar
naam aangepast in "Stichting Garantiefonds Gevelsystemen", waarmee de weg open staat om de 'totale gevel' in verzekerde garantie te nemen.
Voor het eerst in de geschiedenis van het Garantiefonds
werd tijdens een deelnemersvergadering
de KwaliteitsAward Gevelisolatie uitgereikt. Deze award zal jaarlijks

Op initiatief van de Landelijke Specialisten

Gevel-Iso-

latie werd in 1992 de "Stichting Garantiefonds Gevelisolatie" opgericht. Het doel van dit Garantiefonds is
om opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteit van
het product gevelisolatie door ze producttechnisch
en
financieel een grote mate van zekerheid te bieden. Inmiddels kent het fonds ruim veertig deelnemers waaronder vijf systeemhouders.
Het Garantiefonds koppelt de uitgebreide kwaliteitszorg aan garantie. Mocht er binnen de garantietermijn
schade optreden, dan zorgt het Garantiefonds voor
herstel van de schade of voor vervanging. De volledige
aanneemsom ligt ten grondslag aan de dekking. Een
dergelijke constructie is vrij uniek in verzekerings/and.
Weliswaar worden de grootste risico's ondergebracht
bij een herverzekeraar, maar de essentie is dat de procedure en de eventuele schadeafhandeling
volledig in
hand en is van deskundigen uit de branche en niet bij
verzekeringsdeskund igen.
Aanvankelijk werden door het fonds alleen geattesteerde buitengevelisolatiesystemen
met KOMO-attest
in verzekerde garantie genomen. In de loop van de tijd
kwamen daar echter ook andere producten bij zoals

worden toegekend aan het bedrijf dat gedurende een
jaar de "hoogste kwaliteit" heeft geleverd. De award is
dus niet zozeer gekoppeld aan een uitzonderlijk project,
dan wel aan het totale werk dat door een stukadoor in
dat jaar is gerealiseerd. Daarbij wordt in eerste instantie
gekeken of door IKOB-BKB bij de certificeringscontroles geen afwijkingen bij het bedrijf zijn geconstateerd.
Vervo/gens wordt door een deskundige jury uit de gelederen van het garantiefonds in de praktijk beoordeeld
hoe de projecten in technische zin zijn uitgevoerd. Op
grond van deze twee criteria is de Kwaliteits-Award Gevelisolatie eind 2009 gegaan naar Stukadoorsbouwbedrijf Willems uit Duize!. •

en Af-

Gevelisolatie is 'hot'
In het kader van het Kyoto protocol, dat ook door
Nederland is ondertekend, heeft de regering het
voornemen de C02 uitstoot in 2020 met 30% van
de huidige omvang te reduceren. Daarvoor zijn
bijzondere inspanningen nodig. Gevelisolatie kan
daarbij een zeer belangrijke rol spelen. De gevelisolatiebranche is klaar om die kans op te pakken. Het
Garantiefonds

zal zich daarbij niet afzijdig houden.

