
100 % 
ontzorging 
door Duco

JAAR
PROJECTGARANTIE  → Projectgarantie van 15 jaar bij totaalrenovatie 

en vervanging van woonhuisventilatie

 → Slimme & stille ventilatie met DucoBox Silent (Connect) 
lost CO2-, vocht- en geluidsproblemen op

 → Kwaliteitsborging

We inspire at www.duco.eu

Duco Reno Garantieplan
  Hét garantieplan voor totaalrenovatie en vervanging 
van ventilatiesystemen in woonhuisprojecten

NL



Projectmarkt

VERVANGING
Vervanging van ventilatiebox door 

DucoBox Silent (Connect) + sturing

Projectmarkt

TOTAALRENOVATIE
Totale woningrenovatie met vervanging van 
ventilatiebox door DucoBox Silent (Connect) 

+ sturing én nieuwe raamkozijnen met 
zelfregelende ventilatieroosters van Duco.

Wat?
Is uw woningbestand nog uitgerust met verouderde, energieverslindende ventilatiesystemen? Dan is het tijd 
deze te vervangen door kwalitatieve, slimme en energiezuinige systemen die de bewoners voorzien van een 
gezond en comfortabel binnenklimaat. Maar hoe beginnen we daaraan in deze steeds complexer wordende 
ventilatiesector? Normen en wetgeving zijn in constante evolutie. Daarnaast moeten duurzaamheid, comfort 
en gezondheid worden gewaarborgd.

Met het Duco Reno Garantieplan biedt Duco, fabrikant met jarenlange ervaring en expertise op het gebied 
van ventilatie, hiervoor een future-proof totaaloplossing voor vervanging van oude ventilatiesystemen in 
renovatie- en vervangingsprojecten, gesteund op drie pijlers:

100 % ONTZORGING
Uw Duco-adviseur zorgt voor projectbegeleiding van begin tot einde van het renovatieproject. 
Van kiezen van het ventilatiesysteem, contact houden met opdrachtgevers en uitvoerders, 
informeren en voorlichten van de bewoners tot opstellen van contracten... Met het Duco Reno 
Garantieplan bent u ontdaan van al uw zorgen!

KWALITEIT
Duco’s vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesystemen hebben hun kwaliteit al jarenlang 
bewezen. Dankzij de kwaliteitsborging wordt bovendien toegezien op een BRL 8010 
gecertificeerde ventilatiekeuring die aan alle normen voldoet, alsook een correcte uitvoering 
van het onderhoudsplan.
Hierdoor wordt een goed werkend ventilatiesysteem voor minstens 15 jaar gegarandeerd.

TRANSPARANTIE
De vastgestelde manier van werken, het naleven van voorwaarden, de uniformiteit in de 
dienstverlening in combinatie met de controlesystemen verhogen de kwaliteit aanzienlijk. 
Daarnaast zorgen die zaken voor duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Het Duco Reno Garantieplan is van toepassing op projecten van woningcorporaties, VVE’s, gemeentes en 
andere partijen met eigen huurwoningbestand.

WE ONDERSCHEIDEN 2 TYPES RENOVATIE:



ZELFREGELENDE 
TOEVOERROOSTERS

Voor totaalrenovatieprojecten biedt Duco een compleet gamma 
natuurlijk gezonde toevoer via zelfregelende ventilatieroosters.

WOONHUISVENTILATOR
DucoBox Silent (Connect)

Deze energiezuinige ventilatiebox is de stilste van Europa 
en biedt de bewoners een ultiem akoestisch comfort.

SLIMME STURING
op basis van CO2 en/of vocht

Dankzij continue metingen zal het ventilatiesysteem 
automatisch en enkel ventileren wanneer nodig.

Stil én energiezuinig ventilatiesysteem met 
15 jaar garantie op de werking van het ventilatiesysteem

JAAR
PROJECTGARANTIE

Vraaggestuurde natuurlijke ventilatie?
Het recht op een gezond binnenklimaat is geen privilege, maar een basisrecht van de bewoners.
Toepassing van verschillende types vocht- en/of CO2-sensoren en intelligente vraaggestuurde ventilatieboxen 
(DucoBox Silent of de DucoBox Silent Connect) verwezenlijken een gezond binnenklimaat. Duco wil samen 
met de opdrachtgever zijn steentje bijdragen aan zeer energiezuinig, gezond, duurzaam en vooral comfortabel 
wonen.

WAARUIT BESTAAT HET VENTILATIESYSTEEM?



Projectbegeleiding 
van begin tot eind!
De betrokken Duco adviseur in de regio zal de Duco 
projectbegeleiding uitvoeren. 
De projectadviseur draagt zorg voor:

 → De contacten met de opdrachtgever en uitvoerders van de 
diverse disciplines

 → De keuze Duco ventilatiesystemen toe- en afvoer
 → Het Duco Reno project onderhoudsplan
 → Duco ventilatiekeuringen en kwaliteitsborging
 → De Duco Reno Projectgarantieverklaring per project
 → Het Duco Reno Projectgarantiecontract per project
 → Bewonersinformatie en -voorlichting

Voorwaarden?
Wanneer komt u in aanmerking voor de 15-jarige Duco Reno Projectgarantie?

 → De betrokken erkende installateur(s) die de nieuwe Duco ventilatiesystemen monteren in het werk 
dienen voorafgaand aan het project de Duco Academy (installatietraining) te hebben gevolgd, en zullen 
de werken uitvoeren volgens de aanbevelingen en aanwijzingen van de Duco Academy.

 → De Duco ventilatiekeuring na oplevering wordt uitgevoerd door een BRL 8010 
gecertificeerd bureau, dat in overleg met de opdrachtgever wordt geselecteerd. 
Een Certificerende Instelling (CI) controleert jaarlijks het gecertificeerde bedrijf door 
middel van een audit.

 → Indien er in het project (ZR)-ventilatieroosters vervangen worden zijn het 
ventilatieroosters uit het Duco assortiment

 → Het langdurige onderhoud wordt uitgevoerd volgens een van de aangegeven Duco Reno 
onderhoudssystemen. Keuze uit twee mogelijkheden:

1. Onderhoud door Ventilatiekeur gecertificeerd bedrijf volgens de 
kwaliteitskeur onderhoudsnorm woningventilatie Ventilatiekeur VK** , 
aangevuld met het Duco rooster onderhoudsplan (cyclus van 48 maanden). 
Daarbij wordt het onderhoud steekproefsgewijs gecontroleerd en gerapporteerd door een 
onafhankelijk Ventilatiekeur  gecertificeerd bureau. Na afloop van het duurzame onderhoud 
garandeert het kwalitatieve Ventilatiekeur VK**  dat het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen 
voor reinheid en een optimale ventilatiecapaciteit van 100%.

2. Het Duco onderhoudsplan (cyclus van 36 - 48 maanden)

VE
NTILATIEKEURING

GECERTIFICEERD

BRL 8010

ONDERHOUD:
enkel door Ventilatiekeur 
gecertificeerde bedrijven



Het Duco Reno Garantieplan:
10 feiten om stil van te worden

1 15 jaar volledige systeemgarantie

2 Onafhankelijke controle door gecertificeerde bedrijven

3 Kwaliteitsborging na installatie en onderhoud

4 Minimale overlast voor de bewoners zonder hak- 
en breekwerk tijdens de werkzaamheden

5 100 % ontzorging van begin tot oplevering én 
tijdens het onderhoudstraject (15 jaar)

6 Maximaal comfort: 
gezond, stil, en een automatische CO2- en vochtregeling

7 Toepassing van duurzame en recycleerbare materialen

8 Tevreden bewoner dankzij stille, gezonde 
en energiezuinige ventilatie

9 Minimaal energieverbruik = positief effect op energielabeling

10 15 + 4 jaar een perfect werkend ventilatiesysteem
De eindcontrole en het bijbehorende onderhoud vindt plaats aan het eind van 
het 15de jaar gedurende de garantieperiode, waarna de bewoners nog eens 
48 maanden kunnen genieten van een perfect ventilatiesysteem en waarbij 
de opdrachtgever uiteindelijk 19 jaar onderhoud wordt geboden.

VE
NTILATIEKEURING

GECERTIFICEERD
BRL 8010



L1332011-E 24.01.2020

We inspire at www.duco.eu

Ik ben overtuigd!
Vraag uw persoonlijk bezoek via www.duco.eu/woningcorporaties 
of neem vrijblijvend contact op voor advies op maat.

Duco garandeert u 15 jaar lang een perfect werkend ventilatiesysteem, waarbij de 
eisen en bepalingsmethoden een langdurig en gezond binnenklimaat garanderen.

INSTALLATEURS
(INSTALLATIE / SERVICE / ONDERHOUD)

Contacteer één van onze 

RAYONMANAGERS

WONINGCORPORATIES
Contacteer één van onze 

REGIO-ADVISEURS

Joy den Hartog
+31 6 23 37 51 43

Jan Smit
+31 6 20 88 21 75

Keimpe van der Wal
+31 6 51 07 91 50

Michel Mengerink
+31 6 10 67 31 63

Harold Bergenhuizen
+31 6 53 53 52 86

Caspar Houben
+31 6 22 57 77 50

Edwin Spijker
+31 6 83 69 81 80

Marc Backers
+31 6 30 26 24 71

Bart Bingen
+31 6 57 40 60 54

Johan Leenders
+31 6 23 82 32 24


