
BUITENGEVELISOLATIE 
BUITENGEWOON
De 7 principes die verzekerde garantie  
onmisbaar maken
Stichting Gevelgarantie (SGG) laat graag zien dat buitengevel
isolatiesystemen met de allerhoogste kwaliteit en zekerheid 
onze dagelijkse praktijk zijn. Wij werken alleen met KOMO 
en of ETA geattesteerde systemen en procesgecertificeerde 
uitvoerende stuka doors en afbouwbedrijven.

Dit zijn de 7 principes van SGG:

1. Wat is buitengevelisolatie?
Een systeem dat een gebouw aan de buiten kant voorziet van 
isolatie. Toe te passen bij renovatie, isolatie en nieuwbouw.

2. Wie is Stichting Gevelgarantie?
SGG is een waarborgfonds. Maakt het mogelijk de normale  
wettelijke garantie op een buiten gevelisolatiesysteem te  
verlengen naar een verzekerde regeling van 10 jaar.
Richt zich op het verhogen van de kwaliteit met certificerings  
regels en opleidingen op verwerkers- en uitvoerdersniveau.

3. Wat is verzekerde garantie?
Onze garantieregeling verlengt de wettelijke garantie die men 
bijvoorbeeld van de aannemer of onderaannemer tot 10 jaar 
krijgt. Ondergebracht bij verzekeraar HDI.

4. Hoe ziet SGG de toekomst?
Door de afname van gebruik van (fossiele) brandstof ontstaat 
de behoefte warmte binnen te houden. Dat doe je door isolatie, 
deze markt zal groeien. Er zullen nieuwe producten en verwer-
kingsprotocollen komen. Daarom is het belangrijk dat deze in 
een garantieregeling kunnen worden opgenomen.



5. Wat zijn de voordelen van verzekerde garantie?
Tien jaar in plaats van de wettelijke garantie termijn 
van de aannemer. Verleend op het pand. Dus een 
eventuele koper van het pand behoudt garantie,  
dat vermeerdert de waarde.
Bij faillissement van aannemer of onder aan nemer 
blijft de verzekerde garantie bestaan. Bij schade 
wordt goed uitgezocht waardoor deze wordt veroor-
zaakt.
Hersteladvies en deugdelijk herstel volgt door  
gecertificeerde bedrijven. U hoeft niets te doen.  
Alleen de schade melden!

6. Hoe gaat SGG om met kwaliteitsborging?
SGG faciliteert opleidingen voor verwerkers en  
vergroot kennis over buitengevelisolatie door  
cursussen voor uitvoerders en aan nemers.  
Wij werken alleen met gecertificeerde systemen voor 
buitengevelisolatie en uitsluitend met gecertificeerde 
deelnemers, verwerkers en systeemhouders.
SGG faciliteert extra controles tijdens het aanbrengen 
van buitengevelisolatie en schakelt voor inspecties 
onafhankelijke controlebedrijven in.

7. Wat borgt SGG voor lange levensduur?
SGG biedt de mogelijkheid om verzekerde garantie  
op pleisterwerk met nog eens 10 jaar te verlengen. 
Wij werken daartoe samen met een onafhankelijk 
controlerend bedrijf.
SGG kan u eveneens in contact brengen met de  
fabrikant voor adviezen over onderhoud van buiten-
gevelisolatiesystemen.

Dit zijn de 7 principes van SGG die  
verzekerde garantie onmisbaar maken en 
buitengevelisolatie buitengewoon!
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