Wédéflex Established

Meesters in bewezen
duurzaamheid

Nog eens 10 jaar extra
zekerheidsstelling
Onze opdrachtgevers zijn het eens: kiezen voor
Wédéflex Established is kiezen voor zekerheid. En dat
bewijzen we met de mogelijkheid tot het levensloop
contract. Het levensloopcontract geeft een langere
zekerheidsstelling, bovenop de 10 jarige verzekerde
garantie, mits het dak volgens onze hoogwaardige
kwaliteitsnorm wordt gelegd én onderhouden.

Onze opdrachtgever:

conditiemeting (conform NEN 2767) en inspectie.

“Of ik tevreden ben? Meer dan dat!

De resultaten hiervan worden vastgelegd in de

Het dak ziet er nog steeds perfect uit

Wédéscan: ons geautomatiseerde, digitale

en ik heb nog géén klacht gehoord.

inspectiesysteem dat een gedetailleerd overzicht

En met het jaarlijks onderhoud
houden we een vinger aan de pols.”

De Wédéflex Established-norm:

Dat houdt in dat wij zorg dragen voor een

10 jaar verzekerde garantie

geeft van de gesteldheid van een dak en voor iedere
partij via internet inzichtelijk is. Zo verlengt u de
levensduur aanzienlijk. Ook dat is bewezen.

Bij Wédéflex Established vindt u een breed en volledig

BDA verklaart: een dak van Wédéflex
gaat minimaal 30 jaar mee.

gecertificeerd productenassortiment. Onze waterdichte

De BDA Groep, hét onafhankelijk adviesbureau

systeemoplossingen zijn geschikt voor alle voorkomende

voor gevels en daken, heeft onlangs een officiële

ondergronden, voor één- of meerlaags en voor

levensloopverklaring afgegeven voor de Wédéflex

vliegvuurbestendig gebruik. Ons hele assortiment is zo

dakbanen.

vakkundig vervaardigd, dat we u met een gerust hart

BDA verklaart hierin dat ‘Wédéflex D4 dakbanen

10 jaar verzekerde garantie geven op materiaal én

een bewezen levensduur van 29 jaar hebben’ en

verwerking zonder eigen risico en afbouw. Zelfs schade

‘dat nieuwe dakbanen een vergelijkbare prestatie

ontwikkeld: de Wédéflex Established-norm.

die onverhoopt mocht ontstaan door materiaal- of

zullen leveren bij een verwachte levensduur van

Daksystemen met het Wédéflex Established predikaat

verwerkingsfouten krijgt u volledig van ons vergoed.

meer dan 30 jaar’.

voldoen om te beginnen aan alle kwaliteitsvoorwaarden

Tijdens uitvoering inspecteren we regelmatig - zowel

Wédéflex D4 dakbanen hebben al 30 jaar dezelfde

van het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en de

gevraagd als ongevraagd - projecten met onze Wédéflex

productspecificaties en worden volgens dezelfde

certificeringsinstanties. Vervolgens voldoen ze ook

Established daksystemen. Zo houden we grip op de

hoogstaande kwaliteitsnormen geproduceerd als

aan onze eigen, strengere service- en kwaliteitseisen.

kwaliteit en blijven we betrokken bij het eindresultaat.

elk ander Wédéflex product.

Kwaliteit door
duurzaamheid
Bij Wédéflex hebben we zo onze eigen visie op
kwaliteit. Daarom hebben we een eigen kwaliteitsnorm

Het resultaat is een serie producten die al uw
verwachtingen omtrent duurzaamheid overtreffen.

We begeleiden u in 3 fasen
naar een optimaal resultaat
1. Initiatieffase
Onze begeleiding begint – indien mogelijk – al in de
opstartfase. Een goede uitvoering start met helder
advies en duidelijke bestekken. In deze fase houden
we intensief contact met opdrachtgevers, architecten
en Wédéflex Established Dealers. Praktische wensen
kunnen we zo snel en goed vervullen. U kunt bij ons

Onze architect:
“Voordelen? Alleen al de unieke
bestekservice...... Voor mij het
Een groeiend aantal dakadvies-

ideale hulpmiddel om efficiënter en

bureaus, architecten en

makkelijker te werken.”

professionele vastgoedbeheer-

terecht voor eerlijke renovatieadviezen, bestekchecks®,
bestekteksten, bouwfysische berekeningen,
winstbelastingsberekeningen en toetsing ten opzichte
van en toelichting op het Bouwbesluit.

2. Realisatiefase
In deze fase staan onze technisch adviseurs en de
Wédéflex Established Dealers u bij. Zij weten alles
over de juiste keuzes die een goede realisatiefase
waarborgen, zoals de systeemkeuzes, de verwerkings
voorschriften in KOMO kwaliteits-verklaringen en in het

Hoge kwaliteit zorgt voor lagere onderhoudskosten:

3-fasenbegeleiding waarborgt
langere levensduur
Steeds meer dakadviesbureaus, architecten en
professionele vastgoedbeheerders kiezen voor
daksystemen van Wédéflex Established omdat deze
‘voordeliger in exploitatie zijn dan elk ander systeem’.

Het voordeel in exploitatie is een direct gevolg van

Rapport PRC Bouwcentrum. Aan het eind van deze

de hoge kwaliteit. Ten eerste leveren we absoluut

fase ontvangt u een Certificaat Van Verzekerde

hoogwaardige kwaliteitsproducten. Vervolgens

Dakbedekking.

worden die door de beste dakbedekkers van
Nederland volgens een gestructureerde werk

3. Prestatiefase

methodiek aangebracht. We investeren minstens

Zijn de eerste twee fases goed doorlopen, dan

zoveel kennis en manuren in de voorbereiding en

presteert een daksysteem van Wédéflex Established

nacontrole als in de daadwerkelijk realisatie.

automatisch goed. Onze technisch adviseurs en

We zorgen structureel voor een grondige

Wédéflex Established Dealers houden een vinger aan

voorbereiding en voor frequente inspecties op de

de pols met de Wédéscan: ons geautomatiseerde,

geleverde producten. Dit alles leidt aantoonbaar tot

digitale inspectiesysteem dat een gedetailleerd

een langere levensduur van onze dakbedekkings

overzicht geeft van de gesteldheid van een dak en

systemen. Bijkomend voordeel: de kosten voor

voor de opdrachtgever via internet inzichtelijk is.

vervangend onderhoud worden tot een absoluut

We monitoren, rapporteren, reinigen en voeren

minimum beperkt. Kortom: met Wédéflex

inspectief onderhoud uit – ook na de verzekerde

Established bespaart u onverwachte onderhouds-

periode. Het is bewezen dat we hiermee de levens

of herstelkosten. Sterker nog: u geniet van een

duur van uw daken aanzienlijk verlengen én de

optimaal rendement op uw investering!

onderhoudskosten beperkt houden.

1. Established:
een bewezen langere levensduur
BDA Dakadvies BV heeft inmiddels drie keer een
onderzoek gedaan naar het lange duurgedrag van
Wédéflex dakbanen in de praktijk. Dit heeft

Onze Wédéflex Established Dealer:
“De producten en diensten van
Wédéflex Established passen

geresulteerd in de Levensloopverklaring. Daarin
concludeert BDA dat de daksystemen van Wédéflex
Established een prestatie leveren met een verwachte
levensduur van meer dan 30 jaar.

perfect bij onze missie: kwaliteit
leveren in de ruimste zin van
het woord. Dat geldt voor de
producten, maar ook voor de

2. Established: meer dan BRL 1511
Wédéflex Established producten vertonen betere
producteigenschappen. Beoordelingsrichtlijn 1511,
bijlage 1 uit het KOMO attest-met-productcertificaat,

technische ondersteuning. Zo

geldt als de officiële beoordelingsgrondslag voor het

streven we samen hetzelfde doel

begrip Established Product. Hiermee geven we

na. En dat zie je aan het resultaat.”

volledige invulling aan het begrip ‘Established’.

3. Established: beter voor het milieu
Bij Wédéflex beschouwen we het als onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid een concrete

De liefde is wederzijds:

Echte vakspecialisten
kiezen voor Wédéflex
Established

Hoe herkent een professional een kwaliteitsdak?

bijdrage aan een duurzaam milieu te leveren. Daarom

Een goed dak bestaat uit de juiste materialen en is

ontwikkelden we een uitgebalanceerd milieuzorg

op de juiste manier gelegd. Daarom werken we bij

systeem voor fabricage, toepassing en hergebruik

Wédéflex Established uitsluitend samen met

van onze producten. Bij Wédéflex Established zijn we

vakkundige, gecertificeerde dealers; de Wédéflex

als een van de weinige producenten in het bezit van

Established Dealers. Ervaren specialisten die zich

de BDA Milieuverklaring en de (milieuzorg)certificaten

conformeren aan de eisen van het Bouwbesluit, het

volgens NEN ISO 9002 en NEN ISO 14001.

Rapport Arcadis (PRC Bouwcentrum 9207) en KOMO

Daarnaast is voor Wédéflex een productcertificaat

attest-met-productcertificaat K7050. Die liefde is

inzake de Milieuhygiënische eigenschappen conform

wederzijds: echte vakspecialisten spreken hun voorkeur

BRL 9327 afgegeven door Kiwa N.V. Wanneer door

uit voor ons en onze Wédéflex Established producten.

de toepassing van Wédéflex dakbedekkingssystemen
op de totale levensduur van een gebouw één
dakrenovatie wordt bespaard (ten opzichte van

Meer informatie?

andere dakbedekkingssystemen), wordt een enorme

Wij vertellen u graag alles wat u wilt weten.

milieuwinst geboekt. Zo reduceren we pas écht de

Ook op onze website kunt u meer informatie vinden

CO2 productie.

over onze organisatie en producten. Uiteraard horen
wij graag van u. Op de achterzijde vindt u onze
gegevens.

Vanzelfsprekend is deze brochure gedrukt op
milieuvriendelijk en duurzaam FSC-papier

Wédéflex Duurzame Daksystemen, Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

