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Wat is Gevel Garantieplan?

U heeft gekozen voor een systeem van een erkende 
systeemhouder van het Gevel Garantie Plan.
Op dit systeem is een compleet verzekerde Garantie 
af te sluiten.

Wat houdt dit voor u in:
Het advies wordt door een onafhankelijk bureau getoetst en 
gecontroleerd. Na controle van het systeem, de details en de 
situatie op de werkplek, wordt het advies dat hier aan ten 
grondslag ligt, aangemeld bij de verzekeringsmaatschappij 
van het Gevel Garantie Plan bij Nationale Nederlanden.
Alle in de aanneemsom begrootte middelen zijn 
meeverzekerd in het verzekerd bedrag.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, worden er 
diverse controles uitgevoerd ter plaatse op de bouwlocatie 
door de contolerende experts van Uni-Advies.
De expert toetst of er aan de hand van het advies wordt  
gewerkt, de juiste details worden toegepast en of het  
systeem onder de juiste omstandigheden wordt verwerkt.

Voor wie is deze garantie?

Fabrikanten dienen een systeem te hebben, wat 
inhoud dat de verwerker met één systeem uit de 
voeten kan met een object. 
Voor de randproducten geld dat deze door de 
fabrikant zijn erkend. 
De producten dienen een product technisch 
merkblad te hebben wat overeenkomt met wat 
er in de verpakking zit. 
Wanneer u een Komo attest certificaat heeft of 
gelijkwaardig is dit ook prima. 

Het motto, met elkaar, is een slagvaardige 
slagzin welke wij willen neerzetten bij een ieder 
die met het Gevel Garantieplan werkt.  
Alle partijen die met het Gevel Garantieplan 
werken doen er gezamenlijk acquisitie voor. 
Dit kan zijn in de vorm van promotie op elkaars 
website of een gezamenlijk project tussen  
meerdere systeempartners en verwerkers. 

Laagdrempelig wat niet ten koste gaat van de 
kwaliteit.

Wij heten iedereen welkom voor het Gevel  
Garantieplan, maar kwaliteit en vakmanschap staan 
bij ons hoog in het vaandel. Bedrijven die dit motto 
ook hanteren en ook met hun bedrijf bezig zijn en 
open staan voor nieuwe ontwikkelingen en systemen 
zijn de klanten van Het Gevel garantieplan.  
Gezamenlijk de markt benaderen, in combinatie met 
acquisitie dat is waar het om draait. Door Uni-Advies 
wordt een onafhankelijk advies gemaakt betreft de 
werkzaamheden. Er wordt een volledig werkplan 
gemaakt het z.g. advies, dit kan eventueel in  
samenwerking met de fabrieksadviezen. In dit advies 
wordt met alle aspecten rekening gehouden o.a. 
detailleringen, ondergronden, optimale diktes voor 
isolatie, keuze voor de juiste materialen die specifiek 
voor uw object van toepassing zijn. 

Tijdens de werkzaamheden wordt het werk  
gecontroleerd op naleving van dit advies.  
Zelfs het advies is verzekerd. 
Na gereedheid van de werkzaamheden wordt het 
werk met Uni-Advies opgeleverd. 
Hierna wordt de verzekerde garantie afgesloten.

Na oplevering van het project door alle partijen, wordt 
het Gevelproject in verzekering genomen voor de  
periode van 5 jaar. Na 5 jaar kan dit verlengt worden.

Het project wordt gecontroleerd door de expert van 
Uni-Advies op gebreken en onderhoud, waarna u de 
keuze heeft om indien van toepassing onderhoud te 
laten uitvoeren, waarna dit weer onder de verzekerde 
garantie kan vallen voor nog eens 5 jaar.
Wel dient u dit ca 2 maanden voor einde 5 jaar zelf 
aan ons te melden, zodat er een afspraak gemaakt kan 
worden met het expertise bureau.

Mocht u deze verlenging niet meer wensen dan zal de 
verzekering na 5 jaar automatisch beëindigen.
Vraag uw erkende systeemleverancier naar de kosten 
voor uw object.

VerwerkersFabrikanten



Wat zijn de voordelen?
Project controles en begeleiding op elk project ongeacht 
de grootte door onafhankelijke experts.

Zorgeloze zekerheid op juistheid bij uitvoering van het 
systeem van applicatiebedrijf en aannemer.

Bij gebreken spreekt men de verzekeringsmaatschappij 
aan, dus korte lijnen.

Het geeft u de zekerheid dat u risicoloos gesteld wordt, 
ongeacht wat er in de toekomst met de gemoeide 
bedrijven gebeurd.

Laagdrempelig in de kosten door één aanspreekpunt 
n.l. de maatschappij geen overkoepelende stichtingen, 
contributies en heffingen.

Polis is overdraagbaar en niet afbouwend.

Deze verzekering is een waardevolle aanvulling op de 
opstal verzekering, het vervangt deze niet, maar voegt 
iets belangrijks toe.

Onbezorgd genieten van kwaliteit van uw geïsoleerde 
gevel met decoratieve pleisters of steenstrips, dan wel 
een gevel met een ongeïsoleerd karakter van  
pleisterwerk.

Gevel Garantieplan is een door u af te sluiten  
verzekering waardoor U verzekerd bent van kwaliteit 
met een verzekering voor 5 jaar, welke is uit te breiden 
naar 10 jaar, dit na een controle voor einde van deze 5 
jaar. De verzekering is af te sluiten voor mortel, pleister 
systemen in geïsoleerde en ongeïsoleerde vormen en 
steenstrips systemen in geïsoleerde vormen.
Dit kan een fase zijn van nieuwbouw, verbouw,  
onderhoud of een gehele renovatie.

Hoe werkt deze unieke verzekering?

Door Uni-Advies wordt een onafhankelijk advies 
gemaakt betreft de werkzaamheden. Er wordt een 
volledig werkplan gemaakt het z.g. advies, dit kan 
eventueel in samenwerking met de fabrieksadviezen. In 
dit advies wordt met alle aspecten rekening gehouden 
o.a. detailleringen, ondergronden, optimale diktes voor 
isolatie, keuze voor de juiste materialen die specifiek 
voor uw object van toepassing zijn. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door een door u gekozen erkend 
applicatiebedrijf. Het applicatie bedrijf werkt conform 
het advies. Tijdens de werkzaamheden wordt het werk 

gecontroleerd op naleving van dit advies.  
Zelfs het advies is verzekerd. Na gereedheid van de 
werkzaamheden wordt het werk met Uni-Advies  
opgeleverd. Hierna wordt voor u een verzekerde  
garantie afgesloten. 

Er wordt een polis opgesteld tegen een zeer  
gereduceerd bedrag dus geen hoge kosten, dit is wat 
het Gevel Garantieplan ook zo uniek maakt.  
De werkzaamheden zijn voor 5 jaar verzekerd tegen 
verborgen gebreken, tegen eventuele schade  
voortvloeiend uit het aangebrachte systeem aan uw 
gebouw/woning. Het advies is verzekerd. Indien het  
applicatie bedrijf of fabrikant niet meer bestaat door 
wat voor oorzaken dan ook, dat maakt voor u als 
verzekering nemer niet uit, u bent hiervoor verzekerd.

Vraag voor uw gebouw wat de mogelijkheden en de 
kosten zijn Dit betreft advies kosten, incl. werk controle 
Polis kosten incl. assurantie kosten. U zult versteld staan 
dat dit uniek systeem die wij zo laagdrempelig mogelijk 
hebben gehouden voor deze prijs gerealiseerd kan 
worden. Neem contact op om te overleggen wat wij 
voor u kunnen betekenen.

Gebouw eigenaren



Contactgegevens

Het advies is verzekerd. Het systeem is verzekerd: 
dit betreft de materialen die gebruikt worden  
conform het advies. De applicatie is verzekerd: 
indien er schade optreedt o.a. als gevolg van  
verborgen gebreken, aan gevelisolatie/ pleister-
werk vallen deze onder de garantie regeling.  
Ook de rand producten zijn verzekerd als deze in 
de aanneemsom is meegenomen o.a steigers.  
De aanneemsom ligt evenredig aan de dekking en 
is niet afbouwend. 

In geval van schade kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de verzekeringsmaatschappij, 
duidelijk helder korte lijnen want dat is waar het 
Gevel Garantieplan om draait.
 

Garantie wil zoveel zeggen als de toezegging dat 
geleverde producten bepaalde kwaliteiten of  
eigenschappen bezitten. Als die voortijdig  
verdwijnt, stelt de leverancier of applicatiebedrijf 
daar iets tegenover. Dat is of vervanging of  
reparatie of een combinatie hiervan. Bij een 
verzekerde garantie gelden dezelfde  
uitgangspunten, maar dekt men de financiële 
gevolgen van aansprakelijkheid af met een 
verzekering. Dit geeft een gedupeerde de  
zekerheid dat hij schadeloos gesteld wordt. 
Ongeacht of de leverancier of applicatiebedrijf nog 
bestaat dan wel financieel draagkrachtig genoeg is. 
Als bedrijf alleen is het moeilijk of zelfs onmogelijk 
zelfstandig een dergelijke verzekering af te sluiten. 

Gevel Garantieplan heeft aan de hand van een 
compleet uitgewerkt advies in combinatie met een 
systeempartner als voorbeeld de handen ineen 
geslagen. Gezamenlijk hebben wij een product 
ontwikkeld wat door zijn laagdrempeligheid uniek 
is in de markt, ook voor kleine objecten, kleine 
stukadoorsbedrijven en schildersbedrijven.

Wat is er verzekerd?

Het grote verschil tussen 
garantie en verzekerde 
garantie.

Schoollaan 28 
9761 AB Eelde 
Mail: info@gevelgarantieplan.nl
Bel: 0592-405145
Mob: 06-53584847

Gevel Garantieplan


