
Dit certificaat heeft betrekking op de IKO dakbanen verwerkt in onderstaand project:

Project: 

Naam:  

Straat:     Nr.: 

Postcode:                          Plaats:                                            Land: 

Telefoon:                                                 Mobiel:                                           Fax: 

Opleverdatum: 

Oppervlakte:                                           m2

Toegepaste dakopbouw: 

Eigenaar project:

Naam:  

Straat:     Nr.: 

Postcode:                          Plaats:                                            Land: 

Telefoon:                                          Mobiel:                                           Fax: 

Ondertekening:

IKO N.V. gevestigd aan de d’Herbouvillekaai 80, ANTWERPEN garandeert dat gebruikte  
IKO dakbanen na de economische levensduur van ca. 35 jaar door de IKO Groep worden 
teruggenomen op vertoon van dit certificaat om vervolgens opnieuw te worden ingezet 
als grondstof voor nieuwe bitumen dakbanen of andere nuttige toepassingen.
Wetgeving, kennis én de stand der techniek, op het moment van terugname,  
zijn bepalend voor de terugname, evenals voor de wijze van recycling of upcycling  
van deze teruggenomen dakbanen.*

Hiermee draagt de IKO Groep bij aan de overheidsdoelstelling om in Europa vanaf 2050 
een economie zonder afval, oftewel een volledig circulaire economie te hebben.

Certificaat
Terugnamegarantie oude IKO dakbanen

* Acceptatie voor terugname van IKO dakbanen geschiedt volgens aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te allen tijde bij IKO opvraagbaar.

IKO waterdichtingssystemen Productnaam Bevestigingsmethode (code)

Mechanisch bevestigd            Losliggend met ballast



ACCEPTATIEVOORWAARDEN IKO GROEP 
BEHOREND BIJ HET RETOURNAMECERTIFICAAT 
IKO DAKBANEN

Inleiding

De IKO Groep heeft als doelstelling om bij te dragen aan een economie zonder afval, oftewel een 
volledig circulaire economie. Eén van de manieren om hier aan bij te dragen is het terugnemen van 
IKO dakbanen waarna deze opnieuw kunnen worden ingezet als grondstof voor nieuwe bitumen 
dakbanen of andere nuttige toepassingen. Internationale en nationale wetgeving, kennis, de stand 
der techniek en verwerkingscapaciteit op het moment van terugname, zijn bepalend voor het al 
dan niet accepteren en de wijze van recycling of herwaardering van deze aangeboden bitumineuze 
(afval) dakbanen.

Algemene voorwaarden bij acceptatie van retourname IKO dakbanen

De vennootschappen IKO NV, IKO BV, alle onderdeel van de IKO Groep, verbinden zich, onder de 
hierna omschreven modaliteiten en voorwaarden op contractuele basis tot terugname van door 
haar geproduceerde en onder haar naam verkochte dakbanen. In de hierna volgende voorwaarden 
worden de genoemde vennootschappen van IKO Groep genoemd als acceptant.

Het recht op gebruikmaking van het recht op terugname behoort op tijdstip van de verkoop van 
de dakbanen aan de koper ervan. Dat recht gaat van rechtswege en zonder dat er formaliteiten te 
vervullen zijn, over op de (opvolgende) eigenaar(s) van het onroerend goed waarop de dakbanen 
worden aangebracht ten tijde van de aanbieding voor retourname mits naleving van de hierna 
gepreciseerde voorwaarden.

Indien het een gebouw onder het stelsel van mede-eigendom betreft is de VvE/VME, vertegenwoor-
digd door haar orgaan, de titularis van het recht. Als het eigendomsrecht is opgesplitst, is de titularis 
van het recht de vruchtgebruiker, de erfpachthouder of de opstalhouder, al naargelang het geval.

De titularis van het recht wordt hierna aangeduid als: de aanbieder. 
De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing:

• De aangeboden IKO dakbanen worden nooit eerder dan na een levensduur van minimaal 35 jaar 
teruggenomen.

• Naast het retournamecertificaat dient er een IKO all-in verzekerde projectgarantie of een door de 
IKO Groep geaccepteerde all-in verzekerde projectgarantie van een derde partij te zijn afgegeven 
aan de aanbieder. 

• De terug te nemen IKO dakbanen moeten of mechanisch bevestigd zijn geweest aan de onder-
constructie, of losliggend geplaast zijn met een ballastlaag.

• Acceptant neemt uitsluitend 100 % zuivere IKO dakbanen, met maximale afmeting van  
100 cm x 100 cm, deugdelijk gepalletiseerd door de aanbieder, terug voor recycling.

• De aanbieder dient middels eenduidig bewijs aan te voeren dat de aangeboden dakbanen inder-
daad IKO dakbanen zijn en het originele retournamecertificaat en het originele certificaat van de 
afgegeven all-in verzekerde projectgarantie te kunnen overleggen.

• De aanbieder kan schriftelijk aantonen dat het jaarlijks onderhoud aan het daksysteem  
gedurende de minimale levensduur van 35 jaar daadwerkelijk is uitgevoerd en gedocumenteerd.

• De aanbieder draagt zorg voor alle verwijderingskosten, zuiveringskosten, transportkosten en 
alle overige kosten tot aan de eventuele acceptatie van de IKO dakbanen door de IKO Groep op 
een nader door de IKO Groep op te geven afleveradres.

• De terug te nemen IKO dakbanen moeten op het moment van teruglevering vrij zijn van PAK’s, 
hout, isolatie, kitten, lijmen, metalen en gevaarlijke stoffen, zoals ontplofbaar, oxiderend, ont-
vlambaar, irriterend, schadelijk, giftig, kankerverwekkend, corrosief, infectueus, teratogeen, mu-
tageen, ecotoxisch, radioactief of asbesthoudende afvalstoffen evenals inerte, ferro en non-ferro 
of niet-recycleerbare stoffen.

• De aanbieder neemt de productverantwoordelijkheid en garantie van zuiverheid, gecontroleerd 
en akkoord bevonden door een erkend laboratorium voor de door hem aangeboden IKO bitumi-
neuze (afval) dakbanen. 

• Alle leveringen van retour te nemen IKO dakbanen, moeten voorzien zijn van de dan geldende 
voorgeschreven nationale of internationale begeleidende documenten.

• Ladingen die niet aan al het bovenstaande voldoen, worden geweigerd.
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