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Isolatiebedrijf 
DUBOPLUS B.V., mede handelend onder de handelsnaam DUBOTHERM, gevestigd te Hummelo, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 63267055.  
 
Isolatiewerk 

Constructiedeel Isolatiemateriaal Werkwijze 

Spouwmuur Glaswol Inblazen 

Massieve gevel PS / PIR / glaswol / cellulose / houtvezel Voorzetwand binnenzijde gevel 

Hellend dak PS / PIR / glaswol / cellulose / houtvezel Na-isoleren van binnenzijde dakconstructie 

Vliering Glaswol / cellulose Los materiaal opbrengen 

BG vloer Glaswol / PIR / reflecterende isolatieproducten Na-isoleren onderzijde BG vloer 

Kruipruimte PS Los materiaal aanbrengen op kruipruimte bodem 
 

DUBOPLUS garandeert gedurende de garantieperiode: 

• de deugdelijkheid van het materiaal en van de wijze van aanbrengen; 

• de in attesten of documentatie genoemde isolatiewaarde; 

• het rot- en schimmelproef zijn van de isolatie; 

• de spouwmuur isolatie geen spouwmuurankers aantast; 

• dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt; 

• dat het isolatiewerk voldoet aan de kwaliteitseisen dan wel aan het daarover in de opdrachtbevestiging en 
toegezonden documentatie vermelde; 

• dat het isolatiewerk is uitgevoerd overeenkomstig de bij de start van de werkzaamheden van toepassing zijnde 
kwaliteitseisen**). 

 

Algemeen 

• De garantie heeft een looptijd van tien jaar vanaf het moment van gereedkomen van de isolatiewerkzaamheden en 
gaat in op het moment van de volledige betaling van het isolatiewerk. De garantie is alleen dan van toepassing 
indien voor het isolatiewerk een door het isolatiebedrijf ondertekend garantiebewijs is afgegeven onder 
vermelding van deze voorwaarden. 

• Een aanspraak op de garantie kan worden ingediend door de houder van het garantiebewijs onder overlegging van 
het origineel te samen met de betreffende factuur / facturen en betalingsbewijs / -bewijzen. 

• Eventuele klachten over de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden moeten schriftelijk binnen 14 dagen na 
ontvangst van de betreffende factuur worden ingediend. 

• Aanspraken op de garantie dienen binnen twee weken nadat deze geconstateerd zijn / redelijkerwijs geconstateerd 
hadden kunnen worden, per aangetekend schrijven te worden ingediend bij het isolatiebedrijf. Aanspraken op de 
garantie dienen echter altijd te worden ingediend voordat de garantieperiode is verlopen, ongeacht het tijdstip 
waarop de schade is geconstateerd. 

• Deze garantie is beperkt tot het door het isolatiebedrijf verhelpen, herstellen of vervangen van gebreken aan het 
isolatiewerk of gedeelte(n) daarvan. Dit op een door het isolatiebedrijf te bepalen (werk)wijze waartoe de houder 
van het garantiebewijs het isolatiebedrijf de gelegenheid dient te geven. Overige (financiële) aanspraken zijn 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

• De garantieverplichtingen zijn gemaximaliseerd tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van de 
opdracht of aan een gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid, waar zich de klacht 
voordoet. 

 
Uitgesloten zijn: 

• Schade welke niet is terug te voeren op materiaal- en / of montagefouten. 

• Schade ten gevolge van externe invloeden, ongeacht de aard hiervan, anders dan door normaal gebruik. 

• Indien door derden reparaties, vernieuwingen of wijzigingen aan het werk zijn verricht / aangebracht. 
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• Schade ontstaan door gebrekkig metsel- of voegwerk, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de 
gevel niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd. 

• Schade ontstaan door gebrekkige dakconstructie of dakbedekking, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaam-

heden aan het dak niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd. 

• Gevolgschade. 
 
**) Kwaliteitseisen 
De hieronder genoemde documenten, zoals ze van kracht waren op de startdatum van de werkzaamheden, zijn van 
toepassing op deze garantie. 
 
Spouwmuurisolatie 

• BRL 2115; Thermisch na-isoleren van spouwmuren met minerale wol vlokken 

• KOMO-Attest of CE-certificaat van de leverancier van het isolatiemateriaal 
 
Hellen dak 

• BRL IC-150; Thermisch na-isoleren van hellende daken tegen bestaand dakbeschot 

• KOMO-Attest of CE-certificaat van de leverancier van het isolatiemateriaal 
 
BG vloer 

• BRL IC-140; Thermisch na-isoleren met reflecterend isolatiemateriaal 

• KOMO-Attest of CE-certificaat van de leverancier van het isolatiemateriaal 
 
Kruipruimte 
• BRL 2122; Aanbrengen van bodembedekking in de kruipruimte met los gestort isolatiemateriaal 
• KOMO-Attest of CE-certificaat van de leverancier van het isolatiemateriaal 
 
Voor die werkzaamheden waarvoor geen erkende onafhankelijk vastgestelde kwaliteitseisen 
zijn, garandeert het isolatiebedrijf dat het isolatiewerk voldoet aan de haar opdrachtbevestiging genoemde 
eigenschappen en meegezonden documentatie voor zover deze als zodanig in de opdrachtbevestiging zijn 
vermeld. 


