40 JAAR KWALITEIT MÉT ZEKERHEID!

Voor elke vraag een passend waarborgcertificaat

ZEKERHEID EN SERVICE VOOR
BOUWER EN ONTWIKKELAAR
OOK MAATWERK!

Hoe biedt u als SWK deelnemer zekerheid aan uw kopers en professionele
opdrachtgevers? Kunnen zij erop vertrouwen dat de woning op de juiste wijze
wordt gerealiseerd, wat er ook gebeurt?
Het SWK waarborgcertificaat en de SWK Garantie- en waarborgregeling
bieden die zekerheid, al sinds 1978. En SWK doet meer dan nieuwbouw.
Wij verstrekken certificaten voor hoogbouw, transformatie en renovatie.
Wilt u een ander garantieproduct?
Wij horen het graag. Zekerheid, service en flexibiliteit … dát is de kracht van SWK.

Een passende waarborg voor elk bouwproject
SWK biedt altijd een passende garantie voor uw bouwproject. Van één koopwoning tot groot
bouwproject. En voor huurwoningen en bouwprojecten met meerdere functies (zakelijk vastgoed
en woningbouw). Wij spelen continu in op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen. Zo hebben wij
aanvullende garantieproducten voor hoogbouw, duurzaamheid, cascowoningen en onverkochte
woningen. Met deze producten bieden wij u als aangesloten organisatie de mogelijkheid om
kopers en professionele opdrachtgevers voor uw product te interesseren.

Samen zorgen we voor bouwzekerheid
Wilt u ook profiteren van de voordelen van de
garantie- en waarborgregelingen van SWK?
Wij ondersteunen u graag bij de verdere
implementatie van kennis en procedures
met betrekking tot de Garantie- en
waarborgregeling. Samen zorgen wij daarmee
voor een verhoging van de bouwzekerheid in
Nederland.

KIES OOK VOOR
ZEKERHEID EN
SERVICE
SWK biedt zekerheid én unieke service, ook
voor uw bedrijf en uw kopers en professionele
opdrachtgevers. Telefoon: 010 – 411 16 74,

Zekerheid op maat

e-mail: mail@swk.nl. Of ga naar www.swk.nl
SWK staat voor zekerheid en service op maat. Al
sinds 1978 verstrekken wij waarborgcertificaten
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 nauw 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
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