Platte daken vervullen steeds vaker naast de primaire
functies zoals waterdichtheid, behoud van het isolerende
vermogen en windvastheid, ook de functie van opstellocatie
van zonnecollectoren. Daarnaast worden gebruiksfuncties
aan daken toegevoegd, niet zo vreemd in ons druk bevolkte
landje. Van een tot dakterras omgetoverd plat dak tot
waterbufferend extensief groendak. Een parkeerplaats,
wandelpromenade, de mogelijkheden zijn haast onbeperkt.

Wédéflex Certificaat van Verzekerde
Dakbedekking met uit- en inbouwdekking

Opdrachtgevers die overwegen een PV
installatie op hun platte dak te plaatsen, doen
er goed aan voor Wédéflex dakbedekkingen
te kiezen. De bewezen duurzaamheid van
meer dan 30 jaren van Wédéflex biedt een
voldoende exploitatiehorizon en biedt zeker
heid in exploitatieberekeningen. En mocht
het onverhoopt toch fout gaan? Dan is daar
de zekerheid van de Wédéflex Verzekerde
Garantie met uit- en inbouwdekking. In geval
van een onder de verzekerde garantie gedek
te tekortkoming, voorziet deze dekking in het
vergoeden van de kosten voor het verwijde
ren en na de reparatie opnieuw aanbrengen
van de op het dak aangebrachte zaken, of
dat nu het extensieve groendak is of, de
PV- of zonnecollector installatie. De dekking
heeft een maximum van 1 miljoen Euro.

Voorwaarden

Voor extensieve groendaken en daken voorzien van een (zonne-energie) installatie geldt
dat de Wédéflex Dealer de reguliere Verzekerde
Garantie kan uitbreiden met een uit- en inbouw
dekking voor het systeem dat op de Wédéflex
dakbedekking, onder de verantwoordelijkheid van de Dealer zelf is aangebracht.

Ondergrond

Uitvoering

•A
 lle dakbedekkingslagen in het systeem
moeten van Wédéflex zijn.
• Per maximaal 200 m2 dient het pakket
gecompartimenteerd te worden.
• Bij groendaksystemen geldt dat het dak
bedekkingssysteem bevestigd moet zijn,
tenzij er goedkeuring is verleend door
Wédéflex voor een losliggend, door het
daktuinsysteem geballast dak.
• Alle overige, voor de reguliere verzekerde
garantie geldende voorwaarden.

Verstrekking Verzekerde
Garantie

De Verzekerde Garantie wordt verstrekt door
de Wédéflex Dealer en Wédéflex. Om het
risico te beheersen zijn de navolgende eisen
gesteld aan de opbouw:

Isolatie

Tijdens de uitvoering worden door de Tech
nische Afdeling van Wédéflex inspecties
verricht. De daaruit volgende op- en aanmerkingen dienen te worden opgevolgd.

Het certificaat wordt aangevraagd en ver
strekt als het groendak/de installatie gereed
is.

Aangewezen partners

Voor deze verzekeringsvariant geldt geen
eis voor vaste partners voor het groendak of
installatie. Wel moet het extensieve groendak
of de installatie onder verantwoordelijkheid
van de Wédéflex Dealer zijn aangebracht (de
Dealer is in dat opzicht hoofdaannemer).

De toe te passen isolatie dient voldoende
drukvast te zijn. Door de technische afdeling
van Wédéflex dient vooraf een toetsing te
worden uitgevoerd. Steenwol isolatie is van
toepassing uitgesloten.

Details

De details dienen te worden ontworpen,
rekening houdend met de laagdikte van de
daktuin. Daartoe dient in een vroeg stadium
reeds overleg tussen de Wédéflex Dealer
en de groenspecialist plaats te vinden.
Installaties dienen te worden geplaatst op een
dusdanige manier dat geen schade aan de
dakbedekking optreedt. Ook dient rekening
gehouden te worden met het afschot op
het dak, er mag geen belemmering van de
waterhuishouding plaatsvinden.
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Met al die extra functies zijn investeringen
gemoeid. Niet zeldzaam aanzienlijke inves
teringen. Neem nou een PV installatie op
je dak. Het doel is duurzame energie op te
wekken. Dergelijke installaties hebben een
technische levensduur van 25 tot 30 jaar.
Opbrengstberekeningen gaan dus uit van
deze periode. Wat nu als de onderliggende
dakbedekking tussentijds moet worden
vervangen? Dan gaat zo’n opbrengst
berekening direct niet meer op.
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