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Eerste woningen met
25 jaar glasgarantie
Sinds kort biedt Scheuten Glas uit Venlo haar klanten isolatieglas met 25 jaar

garantie. Woningcorporatie ‘Welwonen’ uit Enkhuizen heeft de primeur met de

afname van 1800 vierkante meter HR++ glas voor 106 eengezinswoningen.

Samenwerking Glasverzekering en Marco van de Weem van Scheuten

opnieuw geleverd worden bij lek- of
blindslag. Hierdoor besparen wij niet
alleen geld, maar ook tijd, omdat Samenwerking Glasverzekering ons al het regelwerk uit handen zal nemen.’ Volgens Van
de Weem is Isolide Garant niet alleen
interessant voor woningcorporaties,
maar voor iedere gebouweigenaar. Daarnaast zal het product volgens hem snel
de Nederlandse grenzen passeren. ‘Onze
collega’s uit België hebben al interesse.’ <
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Glas Hoorn.
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Volgens Theo Harkema van Samenwerking Glasverzekering zijn de huidige
garantieregelingen voor isolatieglas
summier. ‘Vooral de duur van tien jaar
is beperkt.’ Scheuten wilde de termijn
van haar garantie verlengen en zocht
een partner die haar hierin financieel
bij kon staan. ‘Wij zijn specialist op het
gebied van glasverzekering en de ideale
partner in dit garantieproject’, zegt Harkema. ‘Samen met Scheuten hebben wij
ons daarom ingezet om deze regeling te
verbeteren, waarvan Isolide Garant het
resultaat is. Uniek in Nederland.’

V.l.n.r. Alphons Klabbers van De Toekomst Groep, Theo Harkema van

G l a s

Van zorgen af
‘Een product ‘van en voor’ de toekomst’, vult Alphons Klabbers van De
Toekomst Groep aan die het glas plaatste. 'Isolide Garant is een product met
een vastgelegd schema van onderhoud.
Voor een kleine extra bijdrage per vierkante meter verzekeren wij onze klanten 25 jaar van een helder zicht. Dit is
interessant voor gebouweigenaren als
woningcorporaties.’ Voor de woningen
aan de Timmerwerf in Enkhuizen
stond dit jaar al een aantal onderhoudswerkzaamheden op de agenda,
waaronder vervanging van het glas en
de beglazingssystemen. Gerard Bergen-

henegouwen van Welwonen: ‘De Toekomst Groep adviseerde ons te kiezen
voor dit nieuwe garantieproduct waarmee we langdurig van de zorgen af zijn.’

Voor iedere gebouweigenaar
Ook Bergenhenegouwen is enthousiast
over het product. ‘De ruiten in dit project
zullen de komende 25 jaar kosteloos
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solide Garant is de nieuwste variant
binnen ons Isolide assortiment’,
zegt Marco van de Weem, Business Unit
Manager van Scheuten Glas Hoorn.
‘Een speciaal product waarmee wij
onze directe klant, maar ook de eindklant lang zekerheid kunnen bieden.’

De 106 eengezinswoningen van Woningcorporatie ‘Welwonen’ uit
Enkhuizen zijn de eerste woningen met Isolide Garant.

Geen tien maar 25 jaar garantie.

Project: 106 woningen aan de Timmerwerf in Enkhuizen
Opdrachtgever: Welwonen Enkhuizen
Glasleverancier: Scheuten Glas Hoorn
Glasmontage: De Toekomst Groep
Toegepast product: Isolide Garant (1800 m2)
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