40 JAAR KWALITEIT MÉT ZEKERHEID!

SWK Waarborgregeling voor Afbouw Zakelijk Vastgoed

ZAKELIJK VASTGOED
MET ZEKERHEID

Bent u betrokken bij een bouwproject met woningbouw en zakelijk vastgoed?
Dan kunt u voor beide gebouwtypen een waarborgcertificaat afgeven.
SWK biedt hiervoor het Waarborgcertificaat Afbouw Zakelijk.
Bij het verstrekken van bouwopdrachten vragen zakelijke opdrachtgevers
zekerheden in de vorm van bankgaranties. Dit beperkt uw kredietruimte.
Een goed alternatief hiervoor is de SWK Waarborgregeling Afbouw.
Zekerheid, service én flexibiliteit … SWK.

Het waarborgcertificaat voor Afbouw Zakelijk biedt de zekerheid dat het zakelijk vastgoed bij
een faillissement, conform het afgesloten contract wordt afgebouwd, zonder meerkosten. Dit is
niet alleen uitkering van een som geld, maar het is ook de zekerheid dat het bouwproject wordt
afgebouwd. Dit neemt de opdrachtgever veel werk uit handen. SWK regelt de insolventiewaarborg
met verzekeringsmaatschappij HDI.
Voor zakelijk vastgoed bestaat echter ook de
mogelijkheid om, naast de afbouwdekking,
na oplevering via maatwerk een
gebrekenwaarborg af te sluiten.

KIES VOOR
ZEKERHEID EN
CONTINUÏTEIT

Zekerheid op maat
SWK staat voor zekerheid en service op maat.
Kies ook voor zekerheid en continuïteit met
Al sinds 1978 verstrekken wij waarborgcertificaten
het waarborgcertificaat voor Afbouw Zakelijk.
aan kopers van woningen. SWK is daarmee het
Telefoon: 010 – 411 16 74, e-mail: mail@swk.nl.
oudste waarborgfonds in Nederland. SWK is
Of ga naar de website: www.swk.nl
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, flexibele en kennisintensieve partner
Compacte organisatie, daadkrachtige dienstverlening
Gerenommeerde deelnemers, krachtig collectief
Regelmatige roadshows/presentaties door het hele land
Nauwe en langdurige relaties met verzekeraars

Beeld voorzijde: Project Handelskade in Nijmegen van Vorm en BPD, koop- en huurwoningen en commercieel vastgoed,
fotografie: Ger Neijenhuizen
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