
 

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

Een historie die inzicht geeft in 
alle bewijzen die wij 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 derde editie nemen  
wij u mee op onze Wédéflex-

Tijdlijn van de introductie van 
Wédéscan tot en met het 
30-jarig jubileum in 2008. Zo 
krijgt u een overzicht van de 
belangrijkste bewijzen die wij 
in dit derde decennium hebben 
verzameld.

De laatste editie zal volledig in 
het teken staan van ons 40-jarig 
jubileum. Want op 1 mei 2018 
mogen wij alweer ons 40-jarig 
bestaan vieren. Wij maken  
u dan uiteraard ook graag 
deelgenoot van dit feestelijke 
bewijs.

ONZE GARANTIES UIT HET VERLEDEN, LEVEREN AL 40 JAAR HET WATERDICHTE BEWIJS.
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In 2000 ging een langgekoesterde wens 
in vervulling. Wédéscan werd geïntro-
duceerd; een digitale opnamesystematiek 
voor daken, waarin alles wat met het dak 
te maken heeft op een eenduidige manier 
in een database wordt vastgelegd. 
Project informatie, de verschillende 
dakdelen met hun onderdelen zoals 
dakranden, dilataties, opstanden etc. 
Daarnaast worden ook alle afmetingen 
vastgelegd. De eenduidige wijze van 
opnemen maakt ook een eenduidige 
rapportage mogelijk, zodat opdracht-
gevers een beter inzicht krijgen in de 
kwaliteit van hun daken. Inmiddels 
weten we dat de in 2000 geïntroduceerde 
tool het begin was van een traject van 
jaren van verbeteren en innoveren.  
En dat is ook gebeurd. 

Zo vond in 2008 een belangrijke  
toe voeging plaats: het conditiemeten 
conform NEN 2767. Daarvoor werkten 
we samen met BDA Dakadvies.  
Vanaf 2010 worden, in samenwerking 
met BDA Opleidingen, cursussen 
‘Wédéscan’ gegeven en vanaf 2016 is het 
programma volledig web-based. 

De meest recente aanpassing betreft  
de aansluiting op de praktijk van het 
Prestatiegericht Onderhoud. Daarbij staat 
het dagelijkse onderhoud in functie van 
de volgens NEN 2767 gemeten conditie. 
De prestatie van de daken wordt daarin 
volledig inzichtelijk. Ook de communi-
catie tussen opdrachtgever en prestatie-
partij wordt in het programma ingevoerd. 
Leest u in deze editie een uitgebreider 
artikel over Wédéscan.

Wédénop is een uniek product (zie 
REDAKTIE 2017-3). In 2001 onder-
zocht PRC Bouwcentrum (het huidige 
Arcadis) voor het eerst specifiek het 
gedrag van dakbedekkingssystemen met 
Wédénop als eerste laag. Het doel van dit 
onderzoek was om een reëel inzicht te 
krijgen in de te verwachten - en inmid-
dels bewezen - technische levensduur en 
de bijdrage die de toepassing van 
Wédénop levert aan de onderzochte 
systemen. 

Op grond van praktijkonder zoek naar 
diverse oude daken waarin Wédénop is 
toegepast, trok PRC de conclusie dat de 
toepassing van Wédénop als onderlaag 
een positief effect heeft op de te 
verwachten technische levensduur van 
het dakbedekkingssysteem. 

In 2011 heeft PRC dit onderzoek 
opnieuw uitge voerd. De conclusies van 
dit rapport zijn:
•  Bij de toepassing van Wédénop als 

onderlaag in een dakbedekkings-
systeem is een nog grotere verlenging 
van de technische levensduur van het 
dakbedekkingssysteem te verwachten, 
zelfs bij bijzondere onderconstructies.

•  Het gepatenteerde noppensysteem, ten 
behoeve van de dampontspanning, 
levert hiertoe een positieve bijdrage. 
Ook is gebleken dat Wédénop duidelijk 
nivellerend werkt en geen gebreken 
vanuit de ondergrond doorzet naar  
de toplaag.

•  Wanneer de positieve bijdrage die 
Wédénop levert afgezet wordt tegen 
andere Wédéflex systemen, dan biedt 
een systeem met Wédénop als onder-
laag nog meer reserve in de levensduur 
van het dakbedekkingssysteem.

In 2002 sloegen Copijn Utrecht, specialist 
op het gebied van groenrealisatie, en 
Wédéflex de handen ineen en kwamen 
met een unieke zekerheidsstelling voor 
gebouweigenaren. Tot die tijd werden 
groendaken door eigenaren als een groot 
risico gezien. En terecht, er waren legio 
voorbeelden van lekkende daktuinen, die 
niet zelden compleet moesten worden 
gesloopt. 
 
Met de unieke Verzekerde Daktuin   garantie  
wordt opdrachtgevers de zekerheid  
gebo den van een gewaarborgd en 
verzekerd eindresultaat. Een eind-
resultaat dat wordt onderbouwd met een 
Certificaat van Verzekerde Daktuin-
garantie. Deze verzeke ring houdt in dat 
Wédéflex Duurzame Daksystemen, de 
Wédéflex Established Dealer en de 
betrok ken groenspecialist, de 
gezamenlijke aansprakelijkheid 
accepteren voor schade aan gebouwen 
door lekkage van de dak bedekking, 
mechanische beschadigingen als gevolg 
van de tuinaanleg of wortel doorgroei van 
de beplanting. 

Naast Copijn werd in 2008 een tweede 
groen specialist toegevoegd: Binder  
Dak tuinen in Poortugaal. In 2016 zijn 
nog drie groenspecialisten toegetreden, 
name lijk Farwick Groenspecialisten te 
Enschede, Jonkers te Venlo en Wencop 
te Barneveld. Met deze vijf groen  specia-
listen en de Wédéflex Established 
Dealers bieden we een landelijke dekking.  

Wédéflex Duurzame Daksystemen en  
de daktuin specialist, accepteren voor  
een periode 10 jaar de gezamenlijke aan-
sprakelijkheid voor schade als gevolg  
van lekkage. 

• En gedurende een periode van ten 
minste 10 jaar blijkt te functioneren 
onder klimatologische omstandigheden 
die overeenkomen met de 
Nederlandse. 

Natuurlijk voldeden de producten van 
Wédéflex ruimschoots aan deze eisen, 
vandaar dat sinds die tijd Wédéflex 
producten formeel het Established-logo 
dragen! Vanzelfsprekend is dit ook 
vastgelegd in de KOMO-attesten voor 
Wédéflex producten.
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De NVN 6050, inmiddels bekend als 
NEN 6050, maar in 2006 geïntroduceerd 
als zogenaamde Nederlandse Voornorm 
(NVN 6050). Deze norm bepaalt dat op 
bepaalde delen van het dak niet (meer) 
met open vuur gewerkt mag worden. 
Vooral rondom details en op brandbare 
ondergronden is de invloed van deze 
norm groot. 

De norm zorgde voor een omslag bij 
dakdekkend Nederland. Zelfklevende 
producten deden hun intrede en daar 
waar voorheen uitsluitend werd gebrand, 
pakten dakdekkers massaal de föhn.  
Ook werden eisen gesteld aan de 
brandbaarheid van isolatieplaten rondom 
kritische details, zoals afvoeren en 
doorvoeren.

Wédéflex introduceerde een serie 
zelfklevende producten. We zagen  
(en zien) het als onze taak alle toplagen 
in een zelfklevende variant aan te 
bieden. Iets waar we vandaag de dag  
nog steeds uniek in zijn! Ook in de  
jaren daaropvolgend zijn we steeds met 
brandveilig detailleren bezig gebleven  
en ontwikkelden we brandveilige 
producten. En uiteraard zorgen we  
door middel van trainingen dat de 
kennis en kunde van onze dakdekkers 
altijd up-to-date zijn!

Tijdens de Internationale Bouwbeurs  
in Utrecht werd op feestelijke wijze  
aan een viertal Wédéflex Dealers het 
KOMO procescertificaat gesloten 
dakbedekkingsconstructies (BRL 4702) 
uitgereikt.

In het kader van de totaalkwaliteit is het 
van het grootste belang dat alle Wédéflex 
Dealers het KOMO-procescertificaat 
bezitten. Een product dat onder het 
KOMO-regime valt voldoet aan een 
continue kwaliteit. De externe product- 
en procescontrole en de toepassing in 
complete dakbedekkingssystemen is 
vastgelegd in het attest-gedeelte.  
Zo’n product dient natuurlijk verwerkt  
te worden volgens vaste procedures. 
Doordat alle Wédéflex Dealers in het 
bezit zijn van het KOMO proces-
certificaat, kan de opdrachtgever zeker 
zijn van de kwaliteit van het geheel. 

Daarmee is de zekerheid van een goed  
en duurzaam dakbedekkingssysteem op 
voorhand gegarandeerd. 

Weer een bijzondere mijlpaal: ons 
30-jarig jubileum. Niet zo groots gevierd 
als het 25-jarige, maar op 1 mei waren er 
slagroomtaarten voor al onze Dealers. 

En natuurlijk hadden we ook weer de 
fraaie zomercadeautjes voor alle 
dakdekkers.

Van onze Wédéflex Dealer Udo Uden bv 
kregen we een prachtige fiets, die onze 
versleten bedrijfsfiets perfect kon 
vervangen! 

NVN 6050 Proces certificering 
Wédéflex Dealers
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Wédéflex

2006 2007 2008

Op 1 mei 2003 werd de aftrap gegeven 
voor een reeks feestelijke activiteiten ter 
ere van ons 25-jarig jubileum. Zelf 
werden we verrast met een paginagrote 
advertentie in de Cobouw, waarin alle 
Wédéflex Dealers ons feliciteerden met 
het jubileum. 

En ja, wie jarig is trakteert! Dus voor  
alle dakdekkers waren er leuke attenties. 
Elk seizoen ontvingen zij een passend 
cadeautje. Het hoogtepunt van de viering 
was de reis samen met alle Wédéflex 
Dealers naar het prachtige Verona en 
omgeving; de productielocatie van 
Wédéflex. Voor alle aanwezigen een 
memorabele gebeurtenis, een droom-
vlucht, waar zelfs nu nog vaak over  
wordt gesproken!

25 jaar 
Wédéflex
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In 2004 werd eindelijk officieel 
vastgelegd, hoe de duurzaamheid voor 
dakbedekking in de praktijk moet worden 
geregistreerd. Dat gebeurde in BRL 1511, 
het basisdocument voor de afgifte van 
KOMO-documenten voor baanvormige 
dakbedekking in Nederland. 

In het Interpretatiedocument Established 
Product is vastgelegd dat een product 
zich formeel een “Established Product” 
mag noemen als wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 
1. Het product dient gedurende een 

periode van ten minste 10 jaar continu 
gecertificeerd te zijn door een certi-
ficatie-instelling, die geaccrediteerd  
is door een accreditatie-instelling,  
die lid is van de EA (Europese 
accreditatie-organisatie).

2. Gedurende de onder punt 1 gestelde 
periode mogen geen afwijkingen m.b.t. 
de betrokken productkarakteristieken 
zijn geconstateerd die hebben geleid 
tot intrekking van het certificaat.

3. Door middel van inspectie 
overeenkomstig Onderzoeksmethode 
“Established product” en uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van  
de certificatie-instelling dient 
aangetoond te worden, dat het 
betreffende product is:

• Verwerkt onder in Nederland 
gebruikelijke weersomstandigheden;

• Verwerkt overeenkomstig in 
Nederland gebruikelijke verwerkings-
methoden;

• Toegepast in een in Nederland 
gebruikelijk dakbedekkingssysteem;
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