
 

Voor u ligt de eerste editie van 
onze speciale jubileumuitgave. 
Na deze editie volgen nog vier  
uitgaven waarin we u steeds 
deelgenoot maken van een  
decennium Wédéflex-historie. 

Een historie die inzicht geeft in 
alle bewijzen die we in 40 jaar 
hebben verzameld en graag  

vol trots aan u presenteren.  
Van certificeringen tot  
onafhankelijke onderzoeken  
die steeds opnieuw de kwaliteit 
en duur zaamheid van onze 
producten en diensten  
bewijzen. Dit in combinatie 
met kennis van en passie voor 
ons vak én de samenwerking 
met onze Wédéflex Established 
Dealers, levert al 40 jaar het 
waterdichte bewijs.  
The proof is in the experience.

In deze eerste editie nemen  
wij u mee op onze Wédéflex-

Tijdlijn vanaf de oprichting  
op 1 mei 1978 tot en met  
het 10-jarig jubileum in 1988.  
Zo krijgt u een overzicht van  
de belangrijkste bewijzen die 
wij in deze eerste tien jaar 
hebben verzameld. 

De laatste editie zal volledig  
in het teken staan van ons 
40-jarig jubileum. Maar in  
aanloop daarnaartoe nemen  
we u, door het uitlichten  
van telkens een opvolgend 
decennium, dus graag mee  
op de Wédéflex-Tijdlijn. 

ONZE GARANTIES UIT HET VERLEDEN, LEVEREN AL 40 JAAR HET WATERDICHTE BEWIJS.
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Oprichter Leo Benedict startte op 1 mei 
1978 de onderneming onder de 
bedrijfsnaam Wand- en Dakprodukten bv. 
Over die naam alleen al was veel te doen, 
want eigenlijk wilde de Kamer van 
Koophandel een dergelijke algemeen 
gebruikelijke naam niet als bedrijfsnaam 
toestaan. Maar Leo zou Leo niet zijn 
geweest als hij zich daarbij neergelegd 
zou hebben. Vandaar dat de officiële 
bedrijfsnaam nog steeds Wand- en 
Dakprodukten bv is. 

Wédéflex werd als productnaam bedacht. 
Het ontstond door de W en de D van de 
bedrijfsnaam fonetisch te schrijven, 
gevolgd door het achtervoegsel “FLEX”, 
in die tijd altijd gebruikt bij SBS 
dakbanen, terwijl “GUM” toen het 
algemene gebruikte achtervoegsel was 
voor APP dakbanen. Ook dat tekende de 
man Leo Benedict; een twist in alle 
dingen. Wédéflex werd daarmee de eerste 
APP met het FLEX achtervoegsel. 

Vanaf dag één is én blijft dit product het 
paradepaard van Wédéflex de Biarmato, 
oftewel de 446. Twee aparte inlages van 
polyester en glasvlies met het glasvlies 
bovenin de rol gepositioneerd. 

De 10-jarige Verzekerde Garantie werd 
in 1980 al geïntroduceerd. Het concept 
van Verzekerde Garantie werd dan ook 
direct aangeboden met een extra aantal 
belangrijke voorwaarden: geen eigen 
risico voor de opdrachtgever bijvoorbeeld, 
de verzekerde som niet afbouwend en 
insolventie van de Dealer en/of Wédéflex 
is meeverzekerd, als ook onafhankelijke 
arbitrage. Allemaal zaken die we vandaag 
de dag nog steeds als belangrijk ervaren. 

De unieke voorwaarden van de 
Verzekerde Garantie van Wédéflex zijn 
nog steeds een belangrijke keuzefactor 
voor opdrachtgevers. Door de jaren heen 
zijn de voorwaarden van de verzekering 
nog verder verbeterd. En het thema 
Verzekerde Garantie is nu misschien  
wel actueler dan ooit!

BDA heeft vanaf de oprichting een  
eigen laboratorium gehad waar 
productkeuringen werden verricht. Zij 
introduceerden de zogenaamde VB codes 
voor dakbedekkingen en koppelden daar 
eisen aan. 

Wédéflex heeft voor de op dat moment 
gevoerde producten, Wédéflex, 
Wédémineral en Wédélon altijd de  
BDA Keur gehad.

De Verzekerde Garantie kan vanaf het 
eerste begin enkel en alleen worden 
aangeboden door de Wédéflex Dealers. 
Zij hebben namelijk een Dealer-
overeenkomst waarin is opgenomen  
dat de werkzaamheden altijd worden 
verricht conform het vigerende KOMO 
Attest én het “Rapport Bouwcentrum”. 
De formele naam luidt “Beoordeling  
en Richtlijnen voor Wédéflex Duurzame 
Daksystemen”.  

De oorspronkelijke opsteller was  
Luud Du Puy, op dat moment één  
van de belangrijkste dakadviseurs van 
Nederland. In het document worden 
ontwerprichtlijnen en keuringscriteria 
gegeven. 

Bouwcentrum (later overgegaan in PRC 
en vervolgens Arcadis) is vanaf dat 
moment als arbiter in het kader van de 
verzekerde garantie aangesteld. In geval 
van een claim op de verzekering stellen 
zij een arbitragerapport op, waarvan de 
uitkomst binden voor partijen is.

Met recht een mijlpaal; tezamen met onze 
collega/concurrent Derbigum werd ons 
in Den Haag de eerste KOMO Attesten 
voor dakbedekking uitgereikt. 

Het aspect duurzaamheid werd daarin 
toen al benoemd. In de levensduur-
classificaties D1 (levensduurverwachting 
ca. 5 jaar) oplopend tot levensduur-
classificatie D4 (levensduurverwachting 
meer dan 20 jaar), kreeg Wédéflex dan 
ook de levensduurclassificatie D4. 

Daar ligt overigens ook de oorsprong 
van de huidige naam Wédéflex D4, al  
is de bewezen levensduur inmiddels  
naar 35 jaar opgeschoven!

Voor vele dakdekkers en hun partners  
(en mogelijk zelfs hun kinderen) is  
dit fenomenale feest nog steeds in de 
herinnering gegrift! 

Het Autotron in Rosmalen was voor die 
dag compleet afgehuurd. Met busladingen 
vol kwamen de gasten uit heel Nederland 
naar Rosmalen. Er was voorzien in een 
compleet feestprogramma. Zo konden  
de kinderen zich laten schminken, en 
werden er dakdekkers spellen gespeeld. 
Dakrollen sjouwen, vrachtwagens 
trekken en personenauto’s door te  
smalle obstakels duwen door ze eerst  
met voorhamers “smaller” te maken. 

Afgesloten werd met een fantastische 
feestavond, natuurlijk met uitgebreid eten 
en muzikale ondersteuning door onder 
andere de band Drukwerk en zangeres 
Ria Valk.
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