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Nieuw garantieplan Duco rendeert op kwaliteit en comfort

100 procent ontzorging
bij totaalrenovatie
ventilatiesystemen
Duco Ventilation & Sun Control introduceert een nieuw, verstrekkend garantieplan voor de renovatie- en vervangingsmarkt. Met het Duco Reno Garantieplan krijgen woningcorporaties vijftien jaar
garantie op het functioneren van Duco ventilatiesystemen. Dit unieke plan levert huurders tijdens de
hele garantieperiode 100 procent comfort én een gezond binnenklimaat. De verhuurder heeft de volledige termijn geen omkijken naar het onderhoud en bespaart daarmee op extra kosten. Op de koop toe
neemt hij een voorsprong in het verduurzamen van zijn woningbezit.
Woningverhuurders staan voor de urgente
opgave om bestaande ventilatiesystemen te
vervangen door energiezuinige alternatieven
die bovendien stiller en schoner zijn. Ventileren met Duco loont, zo weten de corporaties
die al zijn overgestapt op DucoBox Silent. Dit
is de stilste en krachtigste mechanische ventilatiebox op de markt. DucoBox Silent is ook
ideaal voor renovaties, omdat deze vocht en
CO2 meet met interne boxsensoren in de luchtstroom, waardoor er geen extra bekabeling in
de ruimten nodig is. “Dit product verdient een
garantiesysteem dat de kwaliteit van het product evenaart”, aldus Jasper Serlie, business unit
manager installatie bij Duco. “Daarom is er nu
het Duco Reno Garantieplan, een onovertroffen kwaliteitsborging voor renovatie en onderhoud van woningprojecten. Met dit duurzame
garantiecontract wil Duco woningcorporaties,
gemeenten en VVE’s voor de langere termijn
ontzorgen.”
EERSTE BORGING: KWALITEIT BIJ
OPLEVERING
Het Duco Reno Garantieplan biedt 100 procent
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kwaliteit in onderhoud, comfort en gezondheid. Primair krijgen afnemers vijftien jaar garantie op nieuwe Duco ventilatieroosters die in
combinatie met een DucoBox Silent ventilatiebox zijn gemonteerd en voorzien van elektronische sturingselementen zoals sensoren. De
zorg gaat evenwel verder dan het technisch onderhoud; u bent namelijk ook de gehele periode
verzekerd van deskundige projectbegeleiding,
advies en ondersteuning. Bij oplevering van het
project geeft u een onafhankelijk BRL 8010-gecertificeerd keuringsbedrijf de opdracht om het
Duco ventilatiesysteem te controleren. Bij een
fiat treedt het Duco Reno Garantieplan direct
in werking. Met de onafhankelijke keuringsbedrijven is afgesproken dat zij 10 procent van
alle woningen volgens een vastgestelde checklist moeten controleren.
TWEEDE BORGING: ONDERHOUD
Binnen het Duco Reno Garantieplan heeft
u de keuze tussen twee onderhoudscontracten: u kunt kiezen voor het langdurige Duco
Onderhoudsplan, waarbij de ventilatieroosters
en -boxen om de achttien maanden worden

CLOSE-UP

gecontroleerd. De tweede mogelijkheid is onderhoud volgens Ventilatiekeur VK** met een
cyclus van 48 maanden, waardoor u altijd aan
het Bouwbesluit zult voldoen. Hierbij wordt
telkens na het onderhoud een controle uitgevoerd door een onafhankelijk VK-gecertificeerd bureau.
DERDE BORGING VENTILATIEKEUR
VK**: UITLOOP VAN 48 MAANDEN
Vlak voor het aflopen van de vijftienjarige termijn van het Duco Reno Garantieplan vindt bij
onderhoud volgens Ventilatiekeur** het laatste
onderhoud plaats. Het voordeel daarvan is, dat
u in de 48 maanden daarna nog steeds verzekerd bent van een goed werkend ventilatiesysteem. Feitelijk is de kwaliteit van uw onderhoud
dus niet voor vijftien jaar geborgd, maar voor
negentien jaar. Zo zijn uw huurders nog langer
verzekerd van een gegarandeerd comfort.
VIERDE BORGING: BLIJVENDE
VERDUURZAMING
Met de Wet op de Kwaliteitsborging in aantocht
zullen woningcorporaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In het convenant
Energiebesparing huursector is al afgesproken
dat alle huurwoningen van woningcorporaties vanaf 2020 energielabel B of beter hebben.

Het Duco Reno
Garantieplan ontzorgt, bepaart en
stimuleert een
toekomstbestendige
en duurzame
woningmarkt
Duco sorteert voor op de Wet op de Kwaliteitsborging door na projectoplevering en na de
onderhoudsbeurten bij Ventilatiekeur VK** de
kwaliteit te laten controleren door onafhankelijke partijen, en deze dus te borgen. Het Duco
Reno Garantieplan neemt u werk uit handen,
zorgt voor een aanzienlijke besparing en helpt
u bovendien vooruit naar een toekomstbestendige en duurzame woningmarkt. Met voor de
bewoners een vijftien jaar gegarandeerd comfortabel en gezond ventilatiesysteem.
Voor meer info:
www.duco.eu/woningcorporaties. n

DE UNIEKE VOORDELEN
VAN HET DUCO RENO
GARANTIEPLAN
1. Projectgarantie van vijftien jaar
bij totaalrenovatie en vervanging van woonhuisventilatie
(en een negentien jaar goed
werkend systeem ).
2. 100 procent ontzorging van
start tot oplevering, minimale
overlast bewoners.
3. Maximaal comfort door slimme
en extreem stille ventilatie met
DucoBox Silent (Connect), dat
CO2-, vocht- en geluidsproblemen oplost.
4. Minimaal energieverbruik =
positief effect op energielabeling.
5. Onafhankelijke kwaliteitsborging met BRL 8010 gecertificeerde ventilatiekeuring.
6. Onafhankelijke controle na elke
onderhoudsbeurt Ventilatiekeur VK**.
7. Transparantie door uniforme
manier van werken, naleven
van voorwaarden en duidelijke communicatie: totale
Duco projectbegeleiding.
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