
Waarborgcertifi caat voor huurwoningen

BOUWEN MET ZEKERHEID 
VOOR OPDRACHTGEVER 
EN VERHUURDER

Bent u betrokken bij de bouw en/of ontwikkeling van huurwoningen? 

Prettig natuurlijk dat u als professionele opdrachtgever zo min mogelijk 

risico’s loopt. SWK biedt daarom een verzekeringsproduct aan voor 

huurwoningen. Kies voor een complete afbouw- en herstelregeling 

óf voor alleen afbouw. 

Steeds meer bedrijven kiezen ook voor duurzaamheid. 

SWK kan een aanvullende Energie Prestatie Garantie (EPG) verstrekken. 

Zekerheid, service én fl exibiliteit … SWK.
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Afbouwwaarborg 
Met de Afbouwwaarborg dekt u de risico’s af in het geval van een faillissement. SWK zorgt er 

dan voor dat de huurwoningen worden afgebouwd, zonder meerkosten. Onmisbaar natuurlijk 

voor professionele opdrachtgevers. Wij regelen deze insolventiewaarborg samen met 

verzekeringsmaatschappij HDI. 

Herstelwaarborg 
De Herstelwaarborg biedt zekerheid over de 

bouwtechnische staat. Deze waarborg 

garandeert de kwaliteit van de woning tot 

6 jaar en 3 maanden na oplevering. Voor 

ernstige bouwkundige gebreken geldt een 

garantietermijn van 10 jaar en 3 maanden. 

Energie Prestatie Garantie (EPG)
Opdrachtgevers stellen tegenwoordig hoge 

eisen aan een laag energieverbruik. 

Bovendien willen zij steeds vaker de zekerheid 

dat de bouwer de toegezegde energieprestatie 

levert, ook op de lange termijn. Wij bieden hiervoor de SWK Energie Prestatie Garantie (EPG) 

aan. Als blijkt dat de installatie in de woning onvoldoende presteert, dan dekt deze garantie de 

kosten van aanvullende maatregelen of een schadevergoeding.

Zekerheid op maat 
SWK staat voor zekerheid en service op maat. Al sinds 1978 verstrekken wij waarborgcertifi caten 

aan kopers van woningen. SWK is daarmee het oudste waarborgfonds in Nederland. SWK is een 

stichting zonder winstoogmerk. In nauwe samenwerking met onze deelnemers geven wij 

invulling aan de verstrekte garanties. Hiervoor werken wij samen met verzekeringsmaatschappij 

HDI. Samen met de bij ons aangesloten bedrijven dragen wij bij aan kwalitatief betere bouw en 

aan zekerheid voor bouwer, opdrachtgever en gebruiker. Ook als daar maatwerk voor nodig is. 

Daarom SWK (al sinds 1978!)
• Een waarborg die zekerheid biedt 

• Toepassing van de waarborg op maat

• Solide, fl exibele en kennisintensieve partner

• Compacte organisatie, daadkrachtige dienstverlening 

• Gerenommeerde deelnemers, krachtig collectief 

• Regelmatige roadshows/presentaties door het hele land

• Nauwe en langdurige relaties met verzekeraars

KIES OOK VOOR DE 
ZEKERHEID VAN HET 
WAARBORGCERTIFICAAT 
VOOR HUURWONINGEN
 
Ga voor afbouw én herstel, of voor alleen 

afbouw. Telefoon: 010 – 411 16 74, E-mail: 

mail@swk.nl. Of ga naar de website: www.swk.nl
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