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van Erkenning

Certificaat

Wédéflex Established Dealer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wand- & Dakprodukten bv, h.o.d.n. en verder  
te noemen Wédéflex Duurzame Daksystemen, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, verklaart hierbij dat  
Het dakdekkersbedrijf :

bij haar bekend is en door haar erkend wordt als Wédéflex Established Dealer. Een dakdekkersbedrijf,  
dat op de hoogte is van de voorschriften voor de juiste verwerking en toepassing van de Wédéflex  
dakbedekkingsmaterialen en haar werkzaamheden met inachtneming van deze voorschriften uitvoert.

Indien de door het dakdekkersbedrijf aangenomen dakbedekking is uitgevoerd onder haar garantie,  
verplicht Wédéflex Duurzame Daksystemen zich jegens de Wédéflex Established Dealer, onder de  
voorwaarden en met inachtneming van de bepalingen als vermeld op dit Certificaat van Erkenning,  
tot afgifte van het Certificaat van Verzekerde Dakbedekking aan, c.q. ten behoeve van, de door het  
dakdekkersbedrijf te noemen opdrachtgever / eigenaar van het aangenomen werk.

Ingangsdatum certificaat :

Einddatum certificaat :

Certificaat nummer :

Dit Certificaat van Erkenning, waarvan deel uitmaakt het op de achterzijde gestelde, is alleen geldig mits 
deze is ondertekend door de Directie van Wédéflex Duurzame Daksystemen.

Serco Dakspecialisten B.V. 
Handelsweg 6 
8152 BN LEMELERVELD 
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VOORWAARDEN VAN HET CERTIFICAAT VAN ERKENNING  
VOOR DE WÉDÉFLEX ESTABLISHED DEALER

1.  Het certificaat, mits ondertekend, is maximaal één jaar 
 geldig, te rekenen vanaf ingangsdatum certificaat.

2.  Wédéflex Duurzame Daksystemen is te allen tijde gerechtigd  
om - volledig ter harer beoordeling - dit certificaat in te trekken 
c.q. geen nieuw Certificaat van Erkenning af te geven.

3.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten in het kader  
waarvan Wédéflex Duurzame Daksystemen zaken levert  en / 
of diensten verricht, wordt verwezen naar de laatste algemene 
verkoopvoorwaarden van Wand- & Dakprodukten bv te 
’s-Hertogenbosch.

 

 


