Algemene Voorwaarden RietGarant®®.
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Doelstelling
RietGarant® is een full-serviceconcept waarbij zij de totale zorg voor de, bij haar
ondergebrachte, rieten daken op zich neemt.
Opdrachtgevers kopen volledige garan e voor de verwachte levensduur voor het dak van
hun pand.
De overeenkomst omvat verder het totale onderhoud van de rieten kap en het bestrijden van
mos- en algengroei..
Daarnaast reserveert RietGarant® vanuit de maandelijkse aanbetaling een gedeelte voor de
uiteindelijke vervanging van de dakbedekking.
RietGarant® is de aanbieder van overeenkomsten waarin het totaalconcept voor het leveren
van garan e, onderhoud en vervanging van rieten daken is georganiseerd.
Reguliere gebruikelijke slijtage van de rieten kap valt niet onder de garan e.
De afgesproken arbeid wordt uitgevoerd door rietdekkers die zich verbonden hebben aan
RietGarant®.
Basisbegrippen
Opdrachtgever is de eigenaar van een pand met een rieten kap die een overeenkomst met
RietGarant® is aangegaan. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een niet-natuurlijke
persoon zijn.
Leverancier is de verzamelnaam voor partners en declaranten binnen RietGarant®®, waarbij
de partner lid is van RietGarant®® en dit als keurmerk mag voeren.
De declarant is geen partner van RietGarant®, maar kan wel de geleverde arbeid aan daken
declareren.
Serviceniveau
Deelnemers (na toelating van het dak) aan RietGarant® hebben de keuze uit twee soorten
overeenkomsten: het ServiceConcept en het FullServiceConcept
ServiceConcept
Het ServiceConcept is de totale garantie op het rieten dak gedurende de deelname aan
RietGarant®.
Naast deze garantie is het complete onderhoud en het bestrijden van mos- en algen inbegrepen
gedurende de looptijd van het contract.
FullServiceConcept
Het FullServiceConcept heeft dezelfde voorwaarden als het ServiceConcept, maar heeft als
toevoeging dat gedurende de looptijd van de overeenkomst, vanuit de vastgestelde
maandelijkse aanbetaling, een gedeelte op een stichting rekening derdengelden wordt gestort
om de rieten deken te vervangen.
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Inbegrepen
Inbegrepen is totale garantie op regulier onderhoud, verkorte levensduur van het dak door
verkeerd toegepast materiaal en vervanging aan het einde van de levensduur van het dak

(afhankelijk van het gekozen serviceniveau)

Afbakening
De garantie van RietGarant® strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, het
leveren, vervangen alsmede het opnieuw aanbrengen van het riet door haar partners of
declaranten.
Bij herstel van incidentele schades blijft de totale garantietermijn op het dak en de herstelde
schade gelijk aan de termijn die in de overeenkomst wordt genoemd.
Elementen op of in het dak, zoals dakramen, zonnepanelen, bliksemafleiders, maar ook de
kapconstructie en de reguliere schade die onder de reguliere verzekering valt (waaronder ook
begrepen, maar niet bepekt tot brandschade of stormschade) zijn uitgesloten van de garanties
die RietGarant® geeft.
Ook rietluis (of ander ongedierte) in een nieuwe (of aangepaste) rieten kap valt niet onder de
verzekering van RietGarant®.
Ingangsdatum
De service van RietGarant® gaat van start op de dag van ondertekening van de offerte (het
rechtsgevolg van de ondertekening). De garantie heeft betrekking tot de duur van de
overeenkomst, zoals deze in de getekende offerte (vanaf dat moment de overeenkomst)
vermeld is of tot het moment van opzegging van de overeenkomst, waarbij de dagtekening
van de opzegging de datum voor het beëindigen van de overeenkomst is.
Voorwaarde voor de geldigheid van de overeenkomst is dat er aan de betalingsverplichting
wordt voldaan.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting gedurende de overeenkomst heeft
RietGarant® het recht de achterstallige betaling te verhalen (inclusief bijkomende kosten) en
het contract per direct op te zeggen waarbij alle directe en indirecte kosten verhaald worden
op de opdrachtgever.
Het voorstel in de offerte is tot een maand na dagtekening geldig.

Opzegging / beëindiging van het contract
De opdrachtgever kan het contract met RietGarant® ieder gewenst moment schriftelijk
opzeggen. Het opzeggen van de overeenkomst (en de restitutie van de betaalde termijnen)
vindt plaats conform de geleverde diensten.
Als de geleverde arbeid of diensten nog niet volledig betaald kunnen worden vanuit de al
betaalde maandbedragen wordt de compensatie bekostigd vanuit het opgebouwde tegoed
vanuit de aanbetaling voor vervanging of zal een separate naheffing vanuit RietGarant®
gestuurd worden.
Bij overlijden van de opdrachtgever vervalt de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. De
restitutie van de opgebouwde tegoeden (of de naheffing) zal uitgekeerd (of ten laste gelegd)
worden op het door de erfgenamen (of testamentair, of notaris) aangewezen rekeningnummer.
De overeenkomst eindigt ook als het dak verloren gaat, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot verlies van het dak door brand of natuurgeweld. De aanbetaalde tegoeden zullen in
dat geval kosteloos worden uitgekeerd, minus de kosten van reeds verrichte werkzaamheden.

Acceptatie van daken
Iedere rieten kap passend binnen de algemene voorwaarden van RietGarant® wordt
geaccepteerd. Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt onder kwaliteitseisen / dakkeuring.
Ieder dak wordt afzonderlijk gekeurd door RietGarant® (of een bevoegde partner). Het
keuringsrapport is de basis voor het uitbrengen van een offerte door RietGarant®. In de
offerte zal duidelijk gecommuniceerd worden wat het basisbedrag is en of er sprake is van het
toepassen van een risicotoeslag en de hoogte van deze toeslag.

Dakdelen
Dakdelen (bijvoorbeeld na vervanging van de weerszijde van een dak) kunnen worden
toegelaten tot de service van RietGarant® op voorwaarde van de intentie dat de overige
dakdelen na vervanging ook ondergebracht worden bij RietGarant®. Hierbij is er sprake van
maatwerk in zowel de keuring en de offerte voor toelating.
Keuringsrapport en offerte
Voordat de zorg voor een dak ondergebracht kan worden bij RietGarant® moet dit dak eerst
worden gekeurd. Deze keuring kan worden uitgevoerd door RietGarant® of een door hen
daarvoor aangewezen partner. De informatie uit het keuringsrapport wordt door RietGarant®
gebruikt om tot een voorstel / offerte te komen om een dak toe te laten of af te wijzen tot de
service van RietGarant®.
Het keuringsrapport is een separaat document zal separaat van de offerte aan de
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is eigendom van de opdrachtgever. Een
kopie van het rapport zal digitaal en beveiligd worden opgeslagen bij RietGarant® en 10 jaar
worden bewaard.
Kosten keuringsrapport
De kosten voor een dakkeuring van een particuliere opdrachtgever zijn € 235,00 all-in,
inclusief btw.
De kosten voor projectmatige keuringen, meerdere daken op hetzelfde moment of
rechtspersonen (VVE en vergelijkbaar) worden vooraf geoffreerd, waarbij de eisen voor
keuring onverkort worden gehandhaafd.
Doelstelling aanbetaling
De aanbetaling voor het RietGarant® FullServiceConcept omvat twee delen: enerzijds de
bijdrage voor garantie, service en onderhoud en anderzijds de aanbetaling voor de te leveren
diensten.
De betaling van het gedeelte voor de garantie, service en onderhoud zal door RietGarant®
worden gebruikt om partners en declaranten te betalen.
De bedragen voor de opgebouwde aanbetaling voor de te leveren diensten is uitsluitend
bedoeld voor het vervangen van de rieten kap aan het einde van de looptijd van de
overeenkomst en zal door RietGarant® met die doelstelling worden beheerd door deze gelden
op een stichting derden gelden te storten.
De aanbetaling voor het RietGarant® ServiceConcept zal gebruikt worden voor het betalen
van leveranciers voor de afgenomen diensten en de dienstverlening van RietGarant® zelf.

Beschikbaarheid tegoeden
Tussentijds opnemen van het opgebouwde tegoed binnen het FullServiceConcept is te allen
tijde mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Hier zijn
administratie- en servicekosten aan verbonden (€ 125,00). De uitkering zal daadwerkelijk
plaatshebben op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.
Hierbij moet de totale aanbetaling worden opgenomen en stopt de overeenkomst of deze
wordt omgezet in een overeenkomst conform het ServiceConcept. RietGarant® zal hiervoor
een nieuwe offerte opstellen, waarbij het mogelijk is dat het dak opnieuw gekeurd zal worden.
Incasso
Deelname aan een van de services van RietGarant® kan alleen door RietGarant® (of de
financieel beheerder) te machtigen en een automatische incasso af te geven. De opdrachtgever
verplicht zich om voldoende saldo op de opgegeven bankrekening te hebben, zodat de incasso
probleemloos verloopt.
Bij een stagnatie in de betaling, om welke reden dan ook, zijn alle gevolgen voor de
opdrachtgever.
Bij het niet kunnen incasseren van de aanbetaling is RietGarant® per stagnatie gemachtigd
om een toeslag van € 25,00 in rekening te brengen vanwege extra administratieve
handelingen.
Het is niet mogelijk (een deel van) de aanbetaling in een keer te voldoen.
Bevoegdheid
Personen (of wettelijke vertegenwoordigers van personen of organisaties) verklaren dat zij de
volledige bevoegdheid tot het aangaan en het tekenen van overeenkomsten hebben of deze
voor het ondertekenen van deze overeenkomst hebben verkregen.
Digitaal ondertekenen
Het is mogelijk om de overeenkomst tussen opdrachtgever en RietGarant® digitaal te
ondertekenen. Hiervoor erkent RietGarant® alleen gekwalificeerde digitale handtekeningen.
Prijspeil
De bijdrage voor deelname RietGarant® is maandelijks hetzelfde, zoals gecommuniceerd in
de offerte, waardoor de prijs van het vervangen van de rieten kap vooraf vaststaat.
RietGarant® garandeert dat de hoogte van de investering die gedaan wordt ook hetzelfde
blijft, behalve als door onvoorziene factoren de kostprijs verhoogd wordt, zoals door
belastingtariefaanpassingen of toeslagen vanuit wet- of regelgeving, waaronder nadrukkelijk
vermeld milieueisen en-of toeslagen die onder invloed van derden opgelegd worden of
financiële eisen vanuit de bancaire sector.
Deze kunnen worden doorberekend aan de klant, maar alleen na uitdrukkelijke communicatie
voorafgaand aan de toeslagdoorberekening vanuit RietGarant®.
Positieve rentes op spaardeposito (boven 2,5 procent) zullen aan de aanbetaling op de te
leveren diensten worden toegevoegd, minus een administratieve compensatie van 20 procent
over dit bedrag voor RietGarant®.
Klanttevredenheid
Bij vragen of klachten over RietGarant® of een van haar partners of declaranten zal

RietGarant® doen wat in haar vermogen ligt om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Het
Nederlandse recht blijft uiteraard van toepassing.
Privacy
De gegevens die u aan RietGarant® vertrekt, of die door een partner aan RietGarant®
verstrekt worden, worden door ons opgeslagen op de beveiligde bedrijfsserver. RietGarant®
gebruikt uw gegevens om de overeenkomst die u met haar heeft gesloten uit te kunnen
voeren. Daarnaast kan zij uw gegevens gebruiken om u een voorstel te doen in zake riet, de
verzorging van rieten daken of diensten en producten hieraan gerelateerd.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
Rietdekkers die op enige manier gebruik maken van RietGarant® of haar diensten, zijn
binnen hun bedrijfsvoering zelf verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van de
geldende privacywet en hebben hiervoor ook getekend.
Uw overeenkomst bewaren we digitaal 10 jaar na afloop van het contract. Bij een eventuele
overname van het bedrijf zullen deze gegevens worden overgedragen, onder dezelfde
voorwaarden.
Bewaartermijn
RietGarant® hanteert een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. De documenten worden
digitaal en beveiligd opgeslagen. Bij aanpassing van de wettelijke bewaartermijnen zal
RietGarant® deze toepassen zonder de opdrachtgever hierover te informeren.
Verkoop woning
Bij de verkoop van een woning kan de overeenkomst met RietGarant® door de nieuwe
eigenaar (kosteloos) worden overgenomen. De verkoper moet RietGarant® hier zelf over in
kennis stellen.
De nieuwe eigenaar van het pand neemt het contract over. Hierover zal hij een
overnameverklaring tekenen.
De opgebouwde tegoeden als aanbetaling voor de vervanging van de rieten kap kunnen bij
overname door de koper van het betreffende pand ook worden overgenomen. Fiscaal en
administratief moet dit, voor de toepassingen buiten de administratie van RietGarant®, door
de verkoper en koper worden geregeld.
Financiële consequenties van nalatigheden of vertraagde betaling van maandbijdragen aan
RietGarant® zijn voor rekening van de verkoper van het pand.
De overeenkomst kan bij verkoop van de woning ook worden opgezegd. De tegoeden worden
dan op de eerste dag van de maand, ingaande een maand na de opzegging, uitgekeerd
eventueel na aftrek van tekorten vanwege al geleverde diensten. De administratieve kosten
hiervan zijn € 125,00 euro. De opdrachtgever verplicht zich (schriftelijk) aan te geven naar
welke rekening het opgebouwde tegoed overboekt moet worden.
Aanpassingen aan de kapconstructie of de omgeving
Het keuringsrapport van het dak en de geldigheid van de daarop uitgebrachte offerte komen te
vervallen als er aan de kap veranderingen plaats vinden, van welke aard dan ook, zoals het
plaatsen van dakkapellen, dakramen of uitbouwen.
Ook omgevingsfactoren zie van invloed zouden kunnen zijn op de levensduur van het dak,
zoals het aanleggen van een bos of het planten van bomen in de directe omgeving van de

rieten kap zullen door opdrachtgever direct worden gemeld aan RietGarant®.
Op basis van deze melding kan RietGarant® de overeenkomst beëindigen.
Het is ook mogelijk dat RietGarant® op basis van de bestaande overeenkomst een extra
toeslag offreert. Hiervoor is een gedeeltelijke herkeuring nodig. De kosten hiervoor € 125,00.
Na acceptatie door de klant zal het maandbedrag worden aangepast.
Zijn de aanpassingen van de kapconstructie van een zodanige aard dat een totale herkeuring,
naar de mening van RietGarant® nodig is zal de overeenkomst worden opgezegd en een
nieuwe aanvraag worden gestart.
Het eventueel opgebouwde tegoed als aanbetaling voor vervanging van de kap kan, als het
contract verlengd wordt, blijven gehandhaafd.
Overstappen naar andere leverancier.
Een opdrachtgever kan overstappen naar een andere leverancier. In dat geval moet de klant dit
zelf (schriftelijk) melden aan RietGarant®. Het heeft de voorkeur over te stappen naar een
partner van RietGarant®. De klant heeft vrije keuze voor een rietdekker, zolang deze (in ieder
geval in relatie tot het betreffende dak) bereid is de voorwaarden van RietGarant® te
accepteren en toe te passen.
Mocht de betreffende rietdekker niet mee willen werken en de klant wel gebruik willen
maken van de diensten van de betreffende rietdekker dan kan de klant gebruikmaken van
ontbindingsrecht en de overeenkomst beëindigen. De eventuele kosten hiervoor komen voor
rekening van de klant.
Als RietGarant® een rietdekker op basis van de keurings- of kwaliteitseisen niet toe kan laten
als declarant (of als partner) is de beëindiging van de overeenkomst zonder verdere kosten.
Buitenlandse leverancier
Een klant kan voor de levering van zijn dak (of het onderhoud daarvan) gebruik willen maken
van een niet in Nederland gevestigde rietdekker. RietGarant® wijst een dak op die grond niet
af. Het geleverde werk moet echter onverkort aan de eisen voldoen, zoals deze ook voor de
overige declaranten zijn opgesteld, behalve het lidmaatschap van een Nederlandse
vakvereniging.
Daarnaast moet een buitenlandse rietdekker kunnen aantonen dat hij rechtmatig in Nederland
werkt, alle in Nederland geldende wet- en regelgeving toepast (waaronder Arbo, milieu en
privacywetgeving) en vermelden hoe zij het onderhoud aan het dak in de toekomst
organiseren.
Vervangingsvoorwaarden
Met een FullService concept zijn de kosten voor vervanging van de kap voorzien.
Uitzondering is het meerwerk, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van
extra dakramen, of het aanbrengen van isolatie. Al het meerwerk moet tussen de
opdrachtgever en de leverancier worden georganiseerd. Dit valt volledig buiten de
verantwoordelijkheid van RietGarant®
Bij vervanging van het rieten dak wordt deze in overleg met de leverancier gepland en
uitgevoerd.
Met een ServiceConcept zijn de kosten voor vervanging niet voorzien.
Uitgestelde vervanging

De termijn waarop de daadwerkelijke vervanging uitgevoerd zal worden kan later in de tijd
gepland worden, als het dak zich daarvoor leent. De maandelijkse betalingen rond de
onderhoudskosten worden tot het moment van vervanging voortgezet.
Vervroegde vervanging
De garantie van RietGarant® omvat vervroegde vervanging bij te snelle achteruitgang van het
betreffende dak (waaronder rotting, slechte rietkwaliteit). Bij constatering van te snelle
verslechterende achteruitgang zal RietGarant®, zonder verdere kosten, een analyse maken
van de staat van het dak.
Aan de hand van de analyse komt er een voorstel tot vervanging van het dak en op welke
termijn deze het best uitgevoerd kan worden (soms kan het dak nog wel een tijd mee, maar zal
het einde van de garantietermijn niet worden gehaald – ieder jaar dat een dak langer meegaat
is winst op de levensduur van het nieuwe dak).
Wordt de vervanging alsnog later ingepland, dan wordt overlegd en vastgelegd wat in
tussentijd aan onderhoud wordt gedaan. De maandelijkse betalingen voor onderhoud lopen
dan gewoon door. De aanbetaling voor de vervangingskosten stopt.
Als de opdrachtgever echter kiest voor directe vervanging zal deze in overleg met de
leverancier worden gepland en uitgevoerd.
De uitvoering van het werk zal geheel kosteloos voor de opdrachtgever gedaan worden,
behoudens eventueel meerwerk, zoals het plaatsen van extra dakramen, het aanbrengen van
isolatie e.d.
Als er, vanuit van RietGarant® een reden is om een verder onderzoek in te stellen, of een
advocaat in te schakelen, verklaart de opdrachtgever hieraan voluit mee te werken. De kosten
voor dergelijke procedures zijn voor RietGarant®.

