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Deze module maakt deel uit van de in de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling 
bedoelde aanvullende garantievoorwaarden.

Deze module stelt de ondernemer in staat voor verschillende bouwkundige en installatietechni-
sche onderdelen verlengde garantietermijnen aan te bieden aan de opdrachtgever. De onderne-
mer kan zelf bepalen welke bouwkundige onderdelen en welke verlengde garantietermijnen van 
toepassing zijn. Voorwaarde daarbij is dat de garantietermijn niet korter mag zijn dan de aangebo-
den garantietermijn conform module i en niet langer mag zijn dan de garantietermijnen zoals in 
onderstaande tabel in artikel 1 zijn weergegeven.

ingeval in module i en module iV hetzelfde onderdeel wordt benoemd, dan geldt de in module iV 
vermelde garantietermijn voor dat betreffende onderdeel. Voor onderdelen, die uitsluitend in mo-
dule i worden benoemd, geldt de in module i vermelde garantietermijn. De garantie-uitsluitingen 
van module i zijn onverminderd van kracht.

De ondernemer dient de verlengde garantietermijnen, die aan de opdrachtgever voor een plan 
worden aangeboden, aan sWK te melden.

Artikel 1    Verlengde garantietermijnen
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3

4

5

6
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Dakbedekking 
(incl. dakpannen)
Buitenmuren

Beglazing

Fundering gewapend 
beton constructief

Bouwkundige 
waterdichtheid
Gevelelementen en 
gevelbekleding

Houten kozijnen en 
deuren
timmerwerk

                Omschrijving                 Garantie            Uitsluitingen c.q.                                Voorwaarden                                                                                                                                      
                                                                                andere termijnen

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar 

6 jaar 

10 jaar

6 jaar

10 jaar

Verkleuringen
Kalkuitslag
piepen, kraken
Winddichtheid
Verkleuring
thermische breuk 
1 jaar (regulier)
Vlekken en roestvorming 
toeslagstoffen

Condensvorming kelders

Vlekken, verkleuring, 
roestvorming 
toeslagstoffen
Bijverschijnselen, 
craquelé/afschilferen
schilderwerk zie termijn 
punt 15
schilderwerk zie termijn 
punt 15

Onderhoudsprogramma 
conform BDa

productgarantie vereist

Duidelijk onderhoudsplan

Duidelijk onderhoudsplan
materiaal specificatie 
geschikt buitenwerk.
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Dekvloeren

plafond en 
wandsystemen
stucwerk/spuitwerk
Voegdichting
tegelwerk
aluminium en 
kunststofkozijnen

Binnenriolering
schilderwerk

Hang- en sluitwerk
Waterdichtheid goten
Verwarming

installatievoorzieningen 
ventilatie
installatie elektra en 
water
leuningen en 
terrashekken

Buitenriolering
liftinstallatie

Buitenzonwering
Binnendeuren 
(kromtrekken)
sanitaire kranen
Keramische kranen
Videofooninstallatie
Belinstallatie
Domotica
natuursteen dorpels 
en neuten
isolatie
staalconstructie

Vloeistofdichte vloeren

moffelwerk
thermisch verzinken
Optrekkend vocht

Vloerluiken e.d.
schoorstenen en 
roosters

10 jaar

6 jaar

10 jaar
6 jaar 
10 jaar 
10 jaar

10 jaar
3 jaar

5 jaar
6 jaar
3 jaar

3 jaar

3 jaar

5 jaar

2 jaar
3 jaar

3 jaar
2 jaar

3 jaar
5 jaar
0,5 jaar
3 jaar
2 jaar
10 jaar

10 jaar
10 jaar

10 jaar

6 jaar
6 jaar
10 jaar

10 jaar
6 jaar

Vloerbedekking

esthetisch uitgesloten

esthetisch uitgesloten

Voegwerk 6 jaar
Hang- en sluitwerk 1 jaar
rolwerk schuifpui 1 jaar
tourniquets 1 jaar

Kleurverschillen
afbouwend 100 / 80 / 60

Bij toepassing in alge-
mene ruimten beperking 
garantietermijn

Doek uitgesloten

Kleurverschillen uitge-
sloten

termijn voegafdichting 
6 jaar

Verkleuringen

Gebruik conform 
uitvoering
Conform normering 
uitvoeren

Onderhoudsplan

Gebruik definiëren

Voorwaarden energie 
prestatie Garantie van 
toepassing

liftonderhoud en jaarlijkse 
inspectie noodzakelijk

epG voorwaarden
Gebruiksafhankelijk/nadere 
omschrijving functionaliteit

Geen wijziging grondwa-
terstand ontwerp
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Artikel 2    Aanvullende voorwaarden

Voor de toepassing van de verlengde garantietermijnen voor de gebrekenwaarborg zijn de vol-
gende aanvullende voorwaarden gesteld:
  ●   De verlengde garantietermijnen worden alleen toegepast bij verstrekking van de  
    waarborg aan een zakelijke partij.
  ●   De zakelijke partij moet beschikken over een door de verzekeraar goedgekeurd 
    onderhoudsplan van 10 jaar voor het plan waarop de verlengde garantietermijnen 
    van toepassing zijn.  
	 	 ●   De verlengde garantietermijnen zijn alleen van toepassing indien de ondernemer  
    beschikt over de vereiste productgaranties en onderhoudspecificaties van onder- 
    aannemers en/of leveranciers.

             
  

 




