
Verbouwen van 
uw woning



Woningborg N.V. geeft u alle zekerheid

Bij een verbouwing let u waarschijnlijk op veel 
zaken; bijvoorbeeld hoe de woning er na de 
verbouwing uit moet komen te zien en de kwaliteit 
van de gebruikte materialen. 

Maar staat u wel voldoende stil bij de risico’s die 
aan een verbouwing verbonden zijn?

Wat als de aannemer tijdens de verbouwing failliet 
gaat? Hoe zit het dan met de meerkosten van de 
voltooiing van de werkzaamheden? En hoe zit 
het met de garanties na het gereedkomen van de 
verbouwing?

Wanneer u deze risico’s wilt voorkomen, is een 
Woningborg-certifi caat Verbouwingen bepaald 
geen overbodige luxe. Woningborg N.V. is 
onderdeel van de Woningborg groep en heeft 
meer dan 30 jaar ervaring met het verstrekken van 
waarborgen op (nieuwbouw)woningen.

Voor zekerheid bent u bij ons dus aan het 
juiste adres!



Het Woningborg-certificaat 

Het Woningborg-certificaat Verbouwingen 
biedt u als opdrachtgever van de 
verbouwingswerkzaamheden altijd twee vaste 
vormen van zekerheid:

De afbouwwaarborg
Als uw aannemer tijdens de verbouwing failliet 
gaat, zorgt Woningborg voor de voltooiing van 
de werkzaamheden (inclusief het schriftelijk 
overeengekomen meerwerk). De meerkosten van 
de voltooiing ten opzichte van de nog te betalen 
resterende termijnen van de aanneemsom vallen 
onder de afbouwwaarborg. De dekking hierbij is 
gemaximeerd tot 20% van de overeengekomen 
aanneemsom, met een maximum van € 50.000,–.

De herstelwaarborg
Op basis van onze Garantie- en waarborgregeling 
Verbouwingen garandeert de aannemer de 
bouwkundige kwaliteit van zijn werkzaamheden tot  
6 maanden na oplevering van de werkzaamheden.  
Bij ernstige gebreken zelfs tot 18 maanden na 
oplevering.

Woningborg waarborgt deze garantieverplichtingen 
van de aannemer. Anders gezegd, als de 
aannemer binnen de gestelde termijnen niet meer 
kan of wil herstellen, dragen wij hier zorg voor.  
De dekking van de herstelwaarborg is 
gemaximeerd tot 20% van de overeengekomen 
aanneemsom, met een maximum  
van € 50.000,–.

Dat geeft iedereen dus zekerheid.





Alle voordelen op een rij: 

 # Scherpe prijs: 0,25% van de overeengekomen 
  aanneemsom (incl. BTW) met een minimum 
  van € 164,-. Dit bedrag is exclusief BTW.
  

 # Een afbouwdekking bij faillissement van de 
  aannemer tijdens de verbouwing.
  

 # Altijd dekking ongeacht de hoogte van de  
 overeengekomen aanneemsom.

  

 # De aannemer garandeert de bouwkundige  
 kwaliteit van het uitgevoerde werk gedurende  
 6 maanden. 

  Voor ernstige bouwkundige gebreken zelfs tot  
 18 maanden.

  

Alle voordelen op een rij: 

 # De garantieverplichtingen van de aannemer  
 worden gewaarborgd door Woningborg.

  

 # Evenwichtige verbouwingsovereenkomst.
  

 # Toegang tot een laagdrempelige  
 geschillenregeling in geval van een geschil  
 met Woningborg over de uitvoering van een  
 waarborg.

  

 # Ruim 30 jaar ervaring met  
 gewaarborgde garantie.

  



Hoe kunt u in het bezit komen van het  
Woningborg-certificaat Verbouwingen?

Eigenlijk heel simpel. Vraag de aannemer nog 
vóórdat u gaat contracteren om het  
Woningborg-certificaat Verbouwingen. 
De aannemer zal dan de Woningborg Garantie- 
en waarborgregeling Verbouwingen aan u 
verstrekken, de afspraken rondom de verbouwing 
vastleggen in de modelverbouwingsovereenkomst 
van Woningborg en zorgen voor de aanvraag van 
het certificaat bij Woningborg. Zodra Woningborg 
de aanvraag heeft geaccepteerd, ontvangt u het 
Woningborg-certificaat via Woningborg.

Op onze website kunt u precies zien welke 
ondernemers het Woningborg-certificaat 
Verbouwingen kunnen aanvragen.

Wilt u meer informatie? 
Wij staan graag voor u klaar.

Bezoekadres: 
Tielweg 24 
2803 PK GOUDA

Postadres: 
Postbus 805 
2800 AV GOUDA

T. 0182 - 58 00 04
info@woningborggroep.nl
www.woningborg.nl
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