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02 THEMA REDAKTIE

herziening van dit onderzoek voor de 
producten Wédéflex D4 en Wédéflex 
Mineral. In deze REDAKTIE een verslag 
van de eerste onderzoeksdagen.

De REDAKTIE sprak met Nico Weda, 
opdrachtgever van het eerste uur. 
Inmiddels is Nico gepensioneerd,  
maar gedurende zijn werkzame  
leven was hij directievoerder bij 
Woningstichting St. Joseph in  
Almelo. Nico kan uit eigen 
“Experience” spreken over  
Wédéflex. Leest u het interview.
 

Het bewijs ligt in de ervaring, dat is de 
vertaling van de nieuwe Marketing
campagne van Wédéflex in 2017 en 
2018.

Een ervaring van inmiddels 40 jaar, 
want op 1 mei 2018 hopen we ons  
40jarig jubileum te vieren! Al 40 jaar 
leveren we uitsluitend kwaliteits
producten en hebben we, samen  
met onze gecertificeerde Wédéflex
verwerkers, onze volledige focus op  
de kwaliteit en duurzaamheid van het 
gerealiseerde dakbedekkingssysteem.

Een kwaliteit die we kunnen  
bewijzen! We hechten belang  
aan het onafhan kelijke bewijs  
van de kwaliteit van onze pro  
ducten en diensten. Een blik op  
de geschiedenis van Wédéflex  
geeft dan ook een fraai overzicht  
van certificaten, verklaringen en  
nog vele zaken meer. Eén en ander 
gevisualiseerd in de “Wedeflex 
Tijdlijn” 

In deze REDAKTIE schenken we o.a. 
aandacht aan de geschiedenis van 
Wédéflex. We beschrijven het eerste 
decennium en zullen de volgende 
drie REDAKTIES telkens een volgend 
decennium bespreken. We starten  
in dit nummer met de oprichting  
op 1 mei 1978 en eindigen met  
het 10jarige bestaan in 1988.

Eén van de belangrijkste “Proofs”  
is de bewezen levensduur van 
Wédéflex dakbanen. Conform  
de BRL 1511 is Wédéflex een 
“Established Product”. Het eerste 
onafhankelijk onderzoek daartoe  
is door BDA Dakadvies in 2004 
verricht en door Kiwa is dit ook  
in ons KOMO attest verklaard.  

Een Established Product is een 
product dat zich in de praktijk  
heeft bewezen. In BRL 1511 is 
beschreven hoe een onderzoek  
hier naar uitgevoerd dient te worden. 
Inmiddels is BDA gestart met de 

Het thema van deze  
Redaktie is “The proof  
is in the experience”.

Wédéflex: The proof is in  
The experience

De actualiteit wordt natuurlijk ook niet 
uit het oog verloren. We behandelen 
twee fraaie projecten in uitvoering:  
de renovatie van een vrij jonge PVC 
dakbedekking op Basisschool De 
Kameleon in Roosendaal en een 
verslag van de toepassing van Unidek 
WédéBlackpearl op een grootschalig 
renovatieproject van woningen in de 
wijk Angelslo in Emmen. 
 
 

We wensen u weer veel leesplezier!
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BASISSCHOOL DE KAMELEON 
ROOSENDAAL

De Kameleon in Roosendaal  
is een school voor bijzonder 
onderwijs (SO en VSO).  
Als onderdeel van Stichting 
KPO biedt deze school 
onderwijs aan kinderen  
met een verstandelijke 
beperking in de leeftijd van 
4 tot 20 jaar. Stichting KPO 
(Katholiek Primair Onderwijs) 
fungeert als koepel voor  
18 basisscholen en biedt  
speciaal onderwijs aan  
4200 leerlingen in de regio 
West-Brabant.

School De Kameleon in Roosendaal 
stamt uit 2003 en bestaat uit meerdere 
bouwdelen. Alle daken zijn tijdens de 
nieuwbouw voorzien van een PVC 
dakbedekkingssysteem. Deze daken 
hebben echter de verwachte levens-
duur niet kunnen waarmaken. Al vroeg 
in de gebruiks fase van de school 
dienden zich diverse problemen  
aan waardoor Stichting KPO zich 
genoodzaakt zag de daken vroegtijdig 
te laten vervangen.

Helaas was het niet de eerste keer dat 
Stichting KPO met problematiek van 
deze orde te maken had. Al eerder in 
2016 liet Stichting KPO namelijk de 
PVC daken van twee relatief jonge 
scholen vervangen. Basisschool  
De Heiberg en Basisschool De 
Cortendijck in Roosendaal zijn even-
eens door Dakaccent gerenoveerd
en voorzien van nieuwe Wédéflex 
dakbedekkingssytemen. Hierbij  
moest in beide gevallen het complete 
dakbedekkingssysteem gesloopt 
worden. Ondanks de slechte  
weers omstandigheden destijds en 
noodzakelijke werkzaamheden  
tijdens schooluren is het Dakaccent 
toch gelukt om hier een puik 
eindresultaat neer te zetten. Mede 
hierdoor heeft Stichting KPO het 
vertrouwen gehad om ook de derde 
“probleemschool” door deze Wédéflex 
Established Dealer van nieuwe daken 
te laten voorzien.

Wanneer we op het dak van BS  
De Kameleon arriveren constateren  
we inderdaad nog de nodige aan-
wezige schadebeelden, veroorzaakt 
door de PVC dakbedekking. Met name 
de terugkerende ingescheurde 

detailleringen en het losgetrokken 
randwerk als gevolg van het ontbreken 
van kimfixatie vallen op. De randen 
moeten dan ook noodgedwongen van 
nieuwe houten regels voorzien worden. 
Het metselwerk heeft zich deze keer 
gelukkig wél letterlijk staande kunnen 
houden. 

In samenspraak met de Wédéflex 
Dealer Dakaccent uit Oisterwijk heeft 
Stichting KPO voor alle dakdelen van 
School De Kameleon een plan van 
aanpak opgesteld. Hierbij is er voor 
gekozen om de bestaande PVC 
dakbedekking met bijbehorende 
scheidingslaag te verwijderen en  
een nieuw, tweelaags bitumineus 
dakbedekkingssysteem van Wédéflex 
bestaande uit Wédébase EPS en 
Wédéflex D4 terug te brengen. De 
originele dampremmende laag en  
EPS isolatie zijn hierbij gehand haafd. 
Op plaatsen waar de isolatie vocht-
verzadigd is geraakt wordt nieuwe 
isolatie teruggebracht. Na gereed-
koming van de dakwerk zaamheden 
zullen de daken weer voorzien worden 
van grind en tegels. 

De werkzaamheden verlopen voor-
spoedig. De dakdekkers van Dakaccent 
leveren hier een knap stukje werk, 
waarbij tevens de voorschriften ten 
aanzien van dakveiligheid en NEN 
6050 (brandveilig werken) keurig in 
acht zijn genomen. 

Stichting KPO kan wederom terug-
kijken op een professioneel aan gepakte 
dakrenovatie waardoor de mensen bij 
BS De Kameleon straks tot in lengte 
van jaren kunnen genieten van nieuwe, 
zorgeloze en lekkagevrije daken.

PROJECT IN UITVOERING

Project: 
Basisschool voor bijzonder 
onderwijs De Kameleon te 
Roosendaal

Opdrachtgever: 
Stichting KPO

Architect: 
n.v.t.

Aannemer: 
n.v.t.

Wédéflex Dealer: 
Dakaccent te Oisterwijk

Omvang dakoppervlak: 
1500 m2

Wédéflex producten (v.o.n.b.): 
•	 Wédébase EPS
•	 Wédéflex D4

Schadebeeld PVC Dakbedekking

Overzicht Dakvlak

Wédéflex Established dakdekkers  
van Dakaccent Nederland BV

Aanzicht Basisschool De Kameleon Roosendaal
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Hoe groter de uitdaging, des te groter 
de voldoening wanneer het lukt. 
Onmisbaar hierbij zijn ingrediënten  
als voorbereiding, goede materialen  
en betrokkenheid. De renovatie van  
182 woningen in woonwijk Angelslo te 
Emmen is een uitdaging van formaat 
en bevat de benodigde ingrediënten. 

Met de ontwikkeling van de Unidek 
Wédé-Blackpearl is er een Wédéflex 
systeem dat hoge ogen gooit op het 
gebied van uitvoering en ergonomie. 
De EPS isolatieplaten worden door 
Kingspan Unidek fabrieksmatig 
voorzien van een Wédébase EPS  
446. De platen hoeven op het project 
alleen nog te worden voorzien van  
een Wédéflex toplaag.

Lefier Emmen zag zich voor een 
enorme uitdaging gesteld met de 
dakrenovatie van de 182 woningen.
De constructieve draagvloer van 
geperste stroplaten tussen de 

WONINGEN WIJK ANGELSLO  
TE EMMEN
De dakrenovatie van 182 
woningen in de wijk Angelslo  
te Emmen bewijst in de praktijk 
de voordelen van een systeem 
met Unidek Wédé-Blackpearl.

Project: 
182 woningen  
Angelslo te Emmen

Opdrachtgever: 
Lefier te Emmen

Wédéflex Dealer: 
Serco Dakspecialisten BV  
te Lemelerveld

Omvang dakoppervlak: 
12000 m2

Wédéflex producten (v.o.n.b.): 
•	 Wédémec ZK (dampremmer)
•	 Unidek Wédé-Blackpearl 
•	 Wédéflex D4

Bestaand pakket, inclusief stroplaten wordt gesloopt tot op de balklaag

Het direct aanbrengen van de underlayment platen na slopen oude constructie
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woningscheidende muren is, als  
gevolg van een bouwfysisch onjuiste 
opbouw van de dakconstructie door 
vocht aangetast en daardoor zichtbaar 
doorgezakt. De enige manier om de 
daken weer voor langere tijd te 
exploiteren is slopen tot de houten 
balklaag, en de dakbedekkings-
constructie opnieuw opbouwen.

Wédéflex Duurzame Daksystemen 
heeft een technisch advies opgesteld 
dat door Lefier is gebruikt als leidraad 
voor de aanbesteding. Naast renovatie 
van het dak, moest ook de cv-installatie 
van de woningen worden vernieuwd. 
Lefier heeft ervoor gekozen de 
huurders tijdens de werkzaamheden  
in de woningen te laten verblijven.  
Dit alles maakt de renovatie tot een 
uitdaging, waarbij gevraagd wordt om 
een dakbedekkingssysteem met een 
laag uitvoeringsrisico, het snel creëren 
van waterdichtheid en een goede 
onderlinge samenwerking tussen 
installateur, sloper en dakdekker.

In april van dit jaar is Serco 
Dakspecialisten gestart met de eerste 
van in totaal 26 woonblokken. De 
planning om elke week een woonblok 
met een dak oppervlak van 440 m² te 
renoveren, wordt gehaald.

De Unidek Wédé-Blackpearl draagt  
in grote mate bij aan het halen van de 
planning. De isolatieplaten zijn prefab 
voorzien van Wédébase EPS 446 en 
hebben een afmeting van 2 x 1 m.  
De producteigenschappen zorgen  
voor een snellere verwerking van  
de platen. En na het mechanisch 
bevestigen is het branden van de 
Wédéflex D4 toplaag een koud  
(warm) kunstje. Bovendien heeft  
de Unidek Wédé-Blackpearl een 
positieve invloed op de ergonomie:  
de dakdekkers hebben minder 
tilmomenten en kniebuigingen  
dan bij een traditionele uitvoering.

Ervaringen met Unidek  
Wédé-Blackpearl
Inmiddels zijn diverse projecten in 
zowel nieuwbouw als renovatie uitge-
voerd met Unidek Wédé-Blackpearl,  
en de reacties zijn erg positief. De 
maatvoering zorgt voor het snel 
aanbrengen van de dakisolatie en  
de isolatiewaarde van de Unidek 
Wédé-Blackpearl verbaast opdracht-
gevers in positieve zin. 

Sven Kruger (bedrijfsleider van  
Serco Dakspecialisten BV)  
verwoordt de ervaringen van  
Serco Dakspecialisten BV als volgt:

“Op 1 april is Serco Dakspecialisten 
gestart met de werkzaamheden aan  
de woonblokken. Er is veel aandacht 
besteed aan de voorbereiding en  
Lefier hecht waarde aan een heldere 
communicatie richting de bewoners. 
De overlast voor de bewoners is op 
maximaal twee weken (tien werkdagen) 
gesteld en dit wordt in de praktijk 
gehaald.

Wij hebben vier dagen nodig om  
het bestaande systeem tot op de  
balk laag te slopen, nieuw dakbeschot 
onder afschot aan te brengen en de  
tijdelijke noodlaag (die later fungeert 
als dampremmer) aan te brengen. 
Vervolgens wordt binnen zes dagen  
de nieuwe dakbedekkingsconstructie 
aangebracht en afgewerkt. Om  
risico’s op wateroverlast in de  
woning te minimaliseren werkt de 
sloper maximaal 1 plaatbreedte  
voor de aannemer uit, die de  
nieuwe underlayment platen  
onder afschot aanbrengt.

Alle partijen zijn enthousiast over  
de samenwerking, de bewoners 
hebben geen klachten en de 
dakdekkers zijn lovend over de  
Unidek Wédé-Blackpearl. Tot op  
heden halen we de planning die  
vooraf is opgesteld op de dag 
nauwkeurig en loopt alles volgens  
plan. Een groot compliment voor  
alle uitvoerende partijen en de 
leveranciers.”

Mechanisch bevestigde Unidek Wédé-Blackpearl isolatieplaten

Wédéflex D4 toplaag aangebracht volgens de brandmethode

Het inwerken van de cv-doorvoeren



06

Het onafhankelijke BDA heeft onze 
opdracht aanvaard om het levens-
duuronderzoek naar oude Wédéflex 
daken opnieuw te verrichten.  
Daarop heeft BDA, ook volgens de 
regels zoals die zijn opgesteld in  
de bijlage Established Products van 
BRL 1511, onze dakbedekkingen aan 
inspecties onderworpen. 
Begin mei van dit jaar vonden de 
eerste inspecties plaats. Een kort 
verslag.

Op de eerste dag van het onderzoek 
zijn drie projecten bezocht:
•	Bejaardencentrum Nieuw Oldenoord 

te Rotterdam. Eigenaar is SOR 
Rotterdam.

WÉDÉFLEX ESTABLISHED  
PRODUCTINSPECTIES
Wédéflex heeft een lange  
historie, ook als het gaat  
om het monitoren van de  
prestatie van producten.  
Met regelmaat inspecteren 
onze Technisch Managers 
de oude daken. Maar ook  
door derden laten wij de  
daken inspecteren.

ESTABLISHED PROJECTEN

•	Voormalig Saab Garage te Vianen, 
momenteel is hier Suzuki Nederland 
gevestigd.

•	Stichting Woonvorm Gehandicapten 
te Breda.

Nieuw Oldenoord
Deze dakbedekking is aangebracht 
door J. de Kluyver Dakbedekking 
Rhoon BV in 1989. Het Certificaat van 
Verzekerde Dakbedekking is verstrekt 
op 22 november van dat jaar.  
De ondergrond van de dakbedekking  
bestaat uit een polyurethaanisolatie 
van 70 mm dik, aangebracht op  
een betonnen onderconstructie.  
De dakbedekking bestaat uit een 
eerste laag van Wédécoat, een APP 

Foto 1

gemodificeerd gebitumineerd glasvlies 
MEC en een toplaag van Wédéflex D4, 
volledig gebrand. De ballastlaag 
bestaat uit een laag spoorweggrind.

Voormalig Saab Garage Vianen 
(Suzuki Nederland) 
Deze dakbedekking is aangebracht 
door Oranjedak Zwijndracht (voorheen 
Swindak) en dateert van 1982. Op een 
geprofileerd stalen onderconstructie  
is een met gebitumineerd glasvlies 
gecacheerde EPS isolatie aangebracht. 
Daarop is één laag Wédéflex D4 
gebrand.
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Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 1 
Onderzoek op project: Nieuw 
Oldenoord te Rotterdam.
Peter van Leeuwen (links) van  
J. de Kluyver Dakbedekking BV in 
gesprek met ing. Sigo Amersfoort 
van BDA.

Foto 2 
Project: Stichting Woonvorm 
Gehandicapten te Breda.  
Monster genomen uit omgekeerde 
dakconstructie. De talk is nog 
aanwezig en het monster is soepel.

Foto 3 
Monstername van de 35 jaar oude 
Wédéflex D4 voor nader 
onderzoek.

Foto 4 
Project: voormalig Saab Garage  
te Vianen. Overzicht dak.

Stichting Woonvorm 
Gehandicapten Breda
Dit project is eveneens door Swindak 
gemaakt en werd in 1984 gerealiseerd. 
Op een geprimerde betonnen onder-
grond is een eenlaagse Wédéflex D4 
gebrand. Vervolgens is daarop 70 mm 
XPS isolatie en een ballastlaag van 
grof grind aangebracht.

Van alle drie de projecten is de 
conclusie dat de Wédéflex D4 
dakbedekking in een prima staat 
verkeert. De beschermde D4 in de 
omgekeerde dakconstructie van het 
project in Breda is zelfs welhaast 
nieuw te noemen. De talklaag is nog  
intact en het genomen monster voelt 
soepel aan!
Datzelfde geldt ook voor de Wédéflex D4 
uit het geballaste dak van Nieuw 
Oldenoord. 

Des te bijzonderder is dan ook de 
kwaliteit van de Wédéflex D4 op  
de garage in Vianen. Een eenlaags 
dakbedekkings systeem op een EPS 
isolatie op een staaldak. Op voorhand 
zou men een dergelijke levensduur  
(35 jaar!) niet durven voorspellen.  
Staal en EPS zijn niet de meest stabiele 
ondergronden voor een dakbedekking.  
De uitvoeringskwaliteit moet dan ook 
wel van hoog niveau geweest zijn. 

In de ervaring ligt ons bewijs van lange 
levensduur.
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...EEN OPDRACHTGEVER VAN HET EERSTE UUR

Deze quote snijdt twee belangrijke 
onderwerpen aan: 
Ten eerste: goede producten 
verdienen het om naamsbekendheid 
te krijgen.
Ten tweede: goede producten behoren 
op de juiste wijze verwerkt te worden.

Laten we eens kijken hoe Nico Weda 
terugkijkt op een lange geschiedenis 
met Wédéflex Duurzame Daksystemen.

Hoe ben je in aanraking 
gekomen met Wédéflex 
Duurzame Daksystemen?
Voor mijn werkzaamheden bij Woning-
stichting St. Joseph in Almelo waar ik 
in 1990 startte, heb ik als directie-
voerder meerdere grote bouwprojecten 
begeleid. Het ziekenhuis ZGT Hengelo 
en Ziekenhuis Weezenlanden Zwolle 
zijn bijvoorbeeld twee van deze 
projecten. Wanneer het op dak-
bedekking aankwam had ik slechte 
ervaringen met de kwaliteit van de 
producten en de uitvoering van de 
daken. In die tijd was het beeld bij 
directievoerders: meerlaagse glasvlies 
lekt altijd en wanneer je drie lagen hebt 
gekocht, worden er twee lagen 
toegepast. Alle reden dus om er als 
directievoerder tijdens het aanbrengen 
van de dakbedekking bovenop te 
zitten. Niet wekelijks, maar dagelijks op 
het dak en de mannen laten merken 
dat je precies in de gaten hebt wat er 
gebeurt.

Mijn beeld van de dakdekkersbranche 
was dat veel bedrijven weinig ervaring 
en technische kennis hadden en dit 
zijn weerslag had in de praktijk.  
Als betalende opdrachtgever is het 
belangrijk dat je ook bepaalt en dit  
kan alleen wanneer je weet wat goed 
is en hoe de systemen uitgevoerd 
dienen te worden.

Ik ben voor mijn komst bij Woning-
stichting St. Joseph Almelo mezelf 
gaan verdiepen in product, systeem en 
bouwfysische kennis, door in gesprek 
te gaan met diverse instanties, zoals 
bijvoorbeeld TNO Delft.
Dit heeft me geleerd dat een goed 
dakbedekkingssysteem met de juiste 
isolatie bijdraagt aan wat men nu,  
Total Cost of Ownership (TCO) is gaan 
noemen. Dat wisten we toen ook al, 
kwaliteit in de nieuwbouw zorgt voor 
lagere exploitatiekosten.

Woningstichting 
St. Joseph Almelo
In 1990 werd ik aangenomen bij 
Woningstichting St. Jospeh Almelo.  
Ik startte als opzichter en werd later 
directievoerder en in die tijd had ik 
mijn eerste kennismaking met 
Wédéflex Duurzame Daksystemen. 
Reko Twente Dakbedekkingen BV 
adviseerde om Wédéflex producten 
toe te passen. Het zou volgens deze 

NICO WEDA
“Een goed product moet 
aandacht”’ is de zin waarmee 
het interview door Nico Weda 
wordt geopend.

Wédéflex Dealer het antwoord zijn op 
de vraag naar goede producten met 
minder kosten in het onderhoud.  
Bijna dertig jaar later kan ik uit eigen 
ervaring zeggen dat het ook 
daadwerkelijk zo is. Binnen Woning-
stichting St. Joseph Almelo is daarom 
ook gekozen voor Wédéflex producten 
als het product voor platte daken.

Het huisbestek van Woningstichting  
St. Joseph Almelo is in al die jaren 
voor de dakbedekking onveranderd 
gebleven en ik heb met eigen ogen 
ervaren wat een goed product, 
aangebracht door vakbekwame 
dakdekkers doet.

Nog steeds ben ik enthousiast over  
de producten van Wédéflex en ik 
adviseer ze aan iedereen die met 
platte daken van doen heeft.

Wat is de aanleiding geweest 
om als Woningstichting  
St. Joseph dakbedekking als 
directie levering in nieuwbouw 
projecten te hanteren? Iets wat 
redelijk uniek te noemen is.
We merkten dat de prijsvorming van 
de bouwkundig aannemers vaak niet 
paste bij de begroting van ons als 
opdrachtgever. Als opdrachtgever 
moet je begrijpen dat iedereen zijn 
boterham moet verdienen, maar we 
hadden vaak het gevoel dat de 
bouwkundig aannemer wel erg gericht 
was op zijn omzet en winst en dat de 
opdrachtgever het moest bekopen met 
mindere kwaliteit in de uitvoering. 
Aangezien dakbedekking een 
essentieel onderdeel uitmaakt van de 
kosten die een gebouweigenaar heeft, 
hebben we ervoor gekozen om middels 
directielevering de producten en de 
uitvoerende partijen die we wilden,  
ook daadwerkelijk te krijgen. In het 
begin leverde dit vreemde blikken  
en zelfs irritatie bij de bouwkundig 
aannemers op, maar men was al  
snel gewend aan de wijze waarop  
wij hiermee omgingen.

Van groot belang is dat je de partijen 
die je een directielevering toestaan, 
helpt, om tijdens het bouwproces  
ook te kunnen maken waar je als 
opdrachtgever om vraagt.  
Belangrijk hierbij is dat je als 
opdrachtgever weet waarover je praat 
en je ook duidelijk communiceert naar 
de betrokken partijen. Je moet het de 
partijen niet onderling laten uitzoeken, 
want dan bestaat het risico op conflict 
en dit leidt altijd tot verlies aan 
kwaliteit van uitvoering.

Wat is van grote waarde  
voor de opdrachtgever?
Weet waarover je praat, ken de 
producten en systemen die je toepast. 
Ga verder dan alleen het bestek en de 
tekeningen doorlezen en bekijken. Sta 

voor kwaliteit en keur het af wanneer 
het niet goed is. Dat is misschien ook 
wel de grootste uitdaging van deze tijd. 
De dynamiek van organisaties is groot 
en het lijkt wel of er steeds minder 
aandacht is voor toezicht op de bouw.

In al de jaren dat ik heb mogen  
werken is de kennis van producten  
en systemen van grote waarde voor 
mijn werk geweest. Ik wist wanneer  
ik even mijn neus over de dakrand 
moest steken en laten merken dat ik 
wist wat er gebeurde. Sturen op het 
juiste moment: is de ondergrond wel 
geschikt om met het aanbrengen van 
de dakbedekking te beginnen? Of is 
het niet vlak, schoon en droog? Alleen 
door op het project te komen weet je 
of zaken goed lopen. Vooral nu de 
bouw gedomineerd wordt door 
ZZP’ers, is het sturen van het proces 
van groot belang. De loodgieter die 
voor de laagste prijs heeft moeten 
inschrijven richting de bouwkundig 
aannemer, zal niet uit zichzelf een 
dakdekker attenderen op zaken die 
beide aangaan. Als opdrachtgever  
ben je ”scheidsrechter en coach”  
die zorgt voor een goede samen-
werking zodat een perfect  
eindproduct wordt opgeleverd.

Hoe kijk je terug op de 
samenwerking met Wédéflex 
Duurzame Daksystemen?
Met groot plezier is er binnen 
Woningstichting St. Joseph gewerkt 
aan een hoogstaande kwaliteit van  
de daken. Samen met Reko Twente 
Dakbedekkingen BV is over tientallen 
jaren iets moois neergezet: een 
duurzame relatie op basis van 
kwaliteit, openheid en vertrouwen  
naar elkaar.

We hebben dan ook nooit problemen 
gehad met Wédéflex Duurzame 
Daksystemen en Reko Twente 
Dakbedekkingen BV. Dus de beste 
Verzekerde Garantie die er is, werd 
nooit gebruikt om “te prutsen onder 
garantie”. En zoals het bij veel 
aankopen gaat; de prijs die je betaalt 
voor een product ben je al snel weer 
vergeten, maar de kwaliteit vergeet  
je nooit. 

Allesomvattend; een zeer goede 
Wédéflex Experience dus!

Bedrijf: 
Woningstichting  
St. Joseph Almelo 

Naam: 
Nico Weda

Functie: 
Directievoerder 
(inmiddels pensionado)
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Meerwaarde
Een dakbedekkingsbedrijf dat  
is gecertificeerd op basis van 
Beoordelingsrichtlijn 4702 heeft 
aangetoond dat het werkt volgens 
nationaal vastgestelde regels op dit 
gebied zoals het Bouwbesluit en de 
Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkings-
systemen. Daarnaast moeten de 
bedrijfsprocessen voldoen aan de 
eisen uit BRL 4702 en moet er  
(brand)veilig worden gewerkt.

Controle en zekerheden
De controle op de certificatie  
wordt uitgevoerd door een hiervoor 
geaccrediteerde certificatie-instelling. 
De controles bestaan uit jaarlijkse 
onderzoeken op kantoor van het 
dakbedekkingsbedrijf en het steek-
proefsgewijs en onaangekondigd 
uitvoeren van inspecties op werken  
in uitvoering. 

Deze aantoonbaar onafhankelijke  
en onpartijdige controle op het 
uitvoerende dakbedekkings bedrijf 
geeft zekerheid dat de werkzaam-
heden worden uitgevoerd op een  
juiste en veilige wijze, met kwalitatief 
hoogwaardige materialen en conform 
de daarvoor geldende eisen. Uiteraard 
zijn ook alle Wédéflex Established 
Dealers in het bezit van het KOMO 
Procescertificaat BRL 4702.

Nieuwe BRL
Begin dit jaar is de nieuwe BRL 4702 
gepubliceerd. De oude versie dateerde 
inmiddels alweer van 2002 en was 
hoognodig aan actualisatie toe.  
De beoordelingsrichtlijn is vernieuwd 
en up-to-date gebracht door de 
technische commissie BRL 4702.  
Deze commissie bestaat naast de 
betrokkenen certificatie-instellingen  
uit een brede vertegenwoordiging uit 

de platte-dakenbranche, zoals 
Probasys Benelux, Vebidak en 
raadgevende ingenieurs. Ook Wédéflex 
en een van de Wédéflex Established 
Dealers hebben actief geparticipeerd 
in deze commissie en meegewerkt  
aan vernieuwing van BRL 4702.  
Na vaststelling door het College van 
Deskundigen Isolatiematerialen en 
Dakbedekkingen, is de beoordelings-
richtlijn landelijk ter kritiek gepubliceerd 
en beoordeeld door de onafhankelijke 
Kwaliteits- en Toetsingscommissie van 
Stichting KOMO. 

De aldus verkregen nieuwe 
beoordelings richtlijn kent een 
overgangstermijn van een jaar.  
Dit betekent dat alle gecertificeerde 
dakbedekkingsbedrijven met  
ingang van begin volgend jaar 
hergecertificeerd moeten zijn op  
basis van de nieuwe BRL 4702. 

Bij opleidingsinstituut Tectum in 
Nieuwegein, Hoogeveen en Veldhoven 
waren hiervoor was een aantal dagen 
ingepland. In het ochtenddeel werd  
de theorie behandeld om vervolgens  
in het middagdeel met de Wédéflex 
materialen in de praktijkschool aan  
de slag te gaan. 

De theorie bestond uit het bespreken 
van de Wédéflex producten zoals de 
dampremmende lagen, onderlagen en 
toplagen. Ook de nieuw ontwikkelde 
producten van Wédéflex werden 
besproken zoals de Unidek Wédé-
Blackpearl, de EPS isolatieplaat type 
Platinum die fabrieksmatig voorzien 
wordt van de Wédébase EPS 446,  
de Wédéflex afschotmortel Wédé-
Level en de Wédéflex Purlastic ten 
behoeve van lastig te dichten 
detailleringen. 

Aandacht werd ook geschonken  
aan het goed uitvoeren van een 
hechtingscontrole van vol en zat 
verkleefde dakbedekkingssystemen. 
Hechtingscontrole wordt immers 
steeds belangrijker door toename  
van gebruiks- en tuindaken waar de 
Wédéflex Verzekerde Daktuingarantie 
wordt vereist. 

In de praktijkruimte werd door  
de deelnemers met Wédéflex 
materialen een dakbedekkings -
systeem opge bouwd en zijn de 
spreek woordelijk puntjes op de i  
gezet en besproken wat betreft  
rand- en opstand detailleringen  
en bijvoorbeeld het inwerken van  

KOMO PROCESCERTIFICAAT

WÉDÉFLEX ESTABLISHED 
VERWERKER 2017

Het KOMO Procescertificaat 
BRL 4702 biedt meerwaarde bij 
het realiseren en onderhouden 
van platte daken. 

In het eerste kwartaal  
van 2017 hebben er weer 
meerdere werknemers en  
vaste onder aannemers van 
Wédéflex Established Dealers, 
deel genomen aan de Cursus 
Wédéflex Established 
Verwerker 2017. 

een hemelwater afvoer. Al met al zijn 
het voor alle betrokkenen weer nuttige 
en leerzame dagen geweest met veel 
in- en output over en weer, en gezien 
de reacties van de deelnemers zijn ze 
als zeer positief ervaren. Reden voor 
Wédéflex om ook in 2018 weer 
cursussen te organiseren. 

ESTABLISHED VERWERKER
CURSUS 2017

 THE PROOF IS   
 IN THE EXPERIENCE.

ALL-IN 
VERZEKERDE 
GARANTIE

WÉDÉFLEX 
ESTABLISHED 

DEALERS

BEWEZEN 
LEVENSDUUR
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ZOMERACTIE 
Speciaal voor onze Wédéflex 
Established Dealers
Ook deze vakantieperiode zetten we 
onze Wédéflex Established Dealers 
weer in het zonnetje. Al onze Dealers 
ontvingen voor hun medewerkers een 
uitdagend spel: het Wédé-Yahtzee.  
En natuurlijk hebben we in kantines  
en op werkplekken weer aandacht 
gevraagd voor deze ludieke zomeractie 
met als titel: Rain or sun. 
The game is on.

The proof is in the experience
Onder alle omstandigheden - rain or 
sun - presteert onze Wédéflex 
dakbedekking uitstekend. Al bijna 
veertig jaar leveren we dagelijks het 
waterdichte bewijs dat wij uitsluitend 
de allerhoogste kwaliteit leveren.  
Dat kan alleen door passie voor ons 
vak én door samen te werken met 
onze Wédéflex Established Dealers.

WÉDÉ-INFO

THE PROOF IS IN THE EXPERIENCE.

 RAIN OR SUN

 THE GAME
   IS ON!

 Fijne  
zomer!

THE PROOF IS IN THE EXPERIENCEERIENCE.ERIENCE

RAIN OR SUN

THE GAME
  IS ON!

 Fijne 
zomer! Fijne 
zomer! Fijne 

Rain or sun
Onze Established Dealers gaan 
dagelijks vol enthousiasme elke 
uitdaging aan. Zo zorgen ze ervoor  
dat onze dakbedekking onder alle 
omstandigheden optimaal functioneert 
en gooien ze hoge ogen door hun 
vakmanschap en kwaliteit.

The game is on!
Ook tijdens dit Wédé-Yahtzeespel 
moet je presteren onder wisselende 
omstandigheden, echter nu zonder  
de garantie van uitstekende materialen 
en vakbekwame prestaties. Winnen is 
in dit spel dus niet gegarandeerd. 
Maar door samen de uitdaging aan  
te gaan, beleef je gegarandeerd veel 
spelplezier!

Winnen is innen…
Hebt u als gewaardeerde relatie ook 
interesse in dit Wédé-Yahtzeespel? 
Mail dan uw naw-gegevens naar 
office@wedeflex.nl. Behoort u tot  
de eerste 50 aanmelders, dan wint  
u deze zomer nog dit gezellige  
Wédé-Yahtzeespel!

RAIN 
OR SUN. 
THE 
GAME 
IS ON!
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DEZE REDAKTIE OOK 
DIGITAAL ONTVANGEN?

NIEUWSBRIEF WÉDÉFLEX

VAKANTIE

Tijdens deze zomerperiode
is ons kantoor in week  
31, 32 en 33 gesloten.

Voor dringende zaken zijn wij in week 
31 en 33 wel telefonisch bereikbaar.
Vanaf maandag 21 augustus staan wij 
graag weer voor u klaar om onze 
ervaring en bewijzen te leveren.

Het Wédéflex-Team wenst u een hele 
fijne zomer!

GESPOT OP HET DAK

De medewerkers van Wédéflex 
komen op de daken soms  
bijzondere dingen tegen.  
In deze rubriek maken wij u 
daar graag deelgenoot van. 

De zomertijd is weer aangebroken. 
Sommige klimaatinstallaties moeten 
een handje geholpen worden hun  
taak naar behoren uit te voeren.  
Een tuinsproeier brengt ook hier  
extra verkoeling!
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Vanzelfsprekend is deze nieuwsbrief gedrukt op 
milieuvriendelijk en duurzaam FSC-papier

Wilt u de REDAKTIE  
voortaan digitaal ontvangen? 
Vul deze antwoordkaart in of mail uw gegevens naar: nieuwsbrief@wedeflex.nl

 Ik schrijf me in voor de digitale versie van de REDAKTIE. 
 Ik wil de REDAKTIE digitaal en op papier ontvangen.

Wédéflex Duurzame Daksystemen
Antwoordnummer 11069
5200 VC ’S-HERTOGENBOSCH

postzegel
niet

nodig

Bedrijfsnaam

Plaats

Voor- en achternaam

Functie

E-mail

Wédéflex Duurzame Daksystemen, Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wédéflex.nl, Internet: www.wédéflex.nl




