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CONCEPT
Duco Reno Projectgarantie

Duco Ventilation & Sun Control heeft dankzij haar jarenlange ervaring & expertise de kwaliteit van 
haar productportfolio in de woningbouw renovatie & vervanging zodanig opgewaardeerd en onder 
controle dat de garantie op de werking van het ventilatiesysteem kan worden verlengd naar 15 jaar 
zonder afbouw!

De Duco Reno Projectgarantie  is van toepassing voor Duco ventilatie systemen aan te leggen in  
renovatie projecten en projecten waarbij de bestaande ventilatie systemen worden vervangen door 
de Duco genoemde ventilatie toevoer- en afvoer productportfolio in  Nederland.

Als producent garandeert Duco bij het Duco Reno Projectgarantie Systeem systeemgarantie op 
de kwaliteit en de goede technische werking en functioneren van de systemen en bijbehorende  
componenten voor een periode van 15 jaar.

Het Duco Reno Projectgarantie Systeem waarborgt een gezond binnenmilieu, minimaal voor de 15 
jarige  garantieperiode,  wat essentieel is voor de bewoners.

Inhoud Duco Reno Projectgarantie:
• Duco ventilatie systemen DucoBox Silent en de DucoBox Silent Connect;

• Het Duco Reno project onderhoud;

• Duco Kwaliteitsborging;

• De Duco Reno Projectgarantieverklaring;

• Het Duco Reno Projectgarantie contract.
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Wanneer komt u in aanmerking voor de 15 jarige Duco 
Reno Projectgarantie?

• De betrokken erkende installateur(s) welke de nieuwe Duco ventilatiesystemen monteren 
in het werk dienen vooraf aan het project de DucoAcademy te hebben gevolgd, en zullen de  
werken uitvoeren volgens de aanbevelingen en aanwijzingen  van de DucoAcademy;

• De Duco ventilatiekeuring na oplevering van de nieuwe installaties wordt uitgevoerd 
volgens de kwaliteitseisen als omschreven in de   BRL 8010 door een, in overleg met de 
opdrachtgever aan te wijzen gecertificeerd bedrijf, welke jaarlijkse controle ondergaat 
middels een audit door een Certificerende Instelling (CI). 

• Indien er in het project (ZR) ventilatieroosters vervangen worden zijn het ventilatieroosters 
uit het Duco assortiment;

• Het langdurig onderhoud wordt uitgevoerd volgens een van de aangegeven Duco Reno 
onderhoudssystemen. 

• Of naar keuze van de opdrachtgever: 
Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het Keurmerk “ reiniging woonventilatie “  VK 
**door een hiervoor gecertificeerde installateur;

Transparantie krijgt een diepere betekenis.
De vastgestelde manier van werken, het naleven van voorwaarden en uniformiteit in de 
dienstverlening in combinatie met het controlesysteem verhogen de kwaliteit aanzienlijk. De 
opdrachtgever krijgt de beschikking over een nu- en in de toekomst – goed werkend ventilatie 
systeem. 

Het recht op een gezond binnenklimaat is geen privilege, 
maar een basisrecht van de bewoners.
Een gezond binnenklimaat welke wordt bewerkstelligd door toepassing van verschillende types 
vocht- en/of CO2 sensoren en intelligente vraag gestuurde ventilatieboxen DucoBox Silent of de 
DucoBox Silent Connect. Duco wil samen met de opdrachtgever zijn steentje bijdragen aan zeer 
energiezuinig, gezond, duurzaam en vooral comfortabel wonen.

Overlast voor de bewoners in minimaal.
Duco heeft haar systemen in de renovatie- en vervangingsmarkt zodanig ontwikkeld dat in haast 
alle gevallen de aanleg en montage zonder hak- en breekwerk kan geschieden. 
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Kwaliteitsborging
Door de toenemende complexiteit in de ventilatie sector (producten, onderhoud, normen en 
wet - & regelgeving) is kwaliteitsborging een absolute noodzaak in het kader van een langdurig 
gegarandeerd werkend ventilatie systeem. Daarbij is uniformiteit in werkwijze, handelen en 
dienstverlening gegarandeerd. De te leveren prestatie is voor de opdrachtgever, (onder) aannemer, 
installateur en de consument / bewoner transparant en duidelijk. 

De Duco Reno Projectgarantie Kwaliteitsborging neemt daarbij ook een voorschot op de 
aankomende Wet op Kwaliteitsborging.

Bij oplevering van het werk zal de deskundige installateur aantonen dat aan alle regelgeving is 
voldaan. Er vindt een eindcontrole plaats door een onafhankelijk deskundig ventilatie adviesbureau, 
welke BRL 8010 is gecertificeerd. 

Daarbij is het langdurig onderhoud vooraf vastgelegd en geborgd.

Onderhoud
Wat betreft langdurig onderhoud geeft DUCO twee mogelijkheden:

• Onderhoud volgens het DUCO onderhoudsplan, met een onderhoud cyclus van 18 maanden;

• Onderhoud volgens de Keurmerk “ reiniging woonventilatie “,  Ventilatiekeur  VK**, 
aangevuld met het DUCO rooster onderhoudsplan, met een onderhoud cyclus van 48 
maanden.

Het DUCO onderhoudsplan is vastgelegd in het document “ Onderhoud Duco Ventilatie Systemen 
volgens het Duco Reno Projectgarantie System “. 

Onderhoud volgens de Keurmerk “ reiniging woonventilatie “,  Ventilatiekeur  VK**,  is vastgelegd 
in het onderhoudsplan, en dient uitgevoerd te worden door hiervoor  gecertificeerde installateurs. 
Na afloop van het onderhoud, welke aan strikte regels is verbonden,  zal het ventilatiesysteem 
weer 100%  als nieuw functioneren. Na afloop van het werk worden de onderhoudswerkzaamheden 
gecontroleerd door een  “ Ventilatiekeur “ gecertificeerd adviesbureau, en gerapporteerd 
aan de opdrachtgever en Duco. Hierbij worden tevens de meetrapporten van de inregeling en 
ventilatieonderdelen overhandigd.

De voorwaarden, eisen en bepalingsmethoden waarborgen een langdurig gezond binnenmilieu. Elk 
onderdeel, vanaf de toevoervoorziening t/m de afvoervoorziening naar buiten komen aan bod op de 
uitgebreide checklist welke dient te worden gevolgd, waardoor een grondige controle vast staat.

TRANSPARANT - BETROUWBAAR – GEZOND BINNENMILIEU - 
TOPKWALITEIT - DUURZAAM – KWALITEITSBORGING  - ONTZORGING
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Bewoners zorg
Voor aanvang van een Duco Reno Projectgarantie project zal Duco in overleg met de opdrachtgever 
de bewoners van de betrokken woningen informatie verschaffen:

• Bewoners informatie leaflet met betrekking tot de werkzaamheden en mogelijke (over)last, 
contactpersonen uitvoerende bedrijven etc. 

• Bewoners informatie leaflet met betrekking tot hoe om te gaan met het aangelegde 
ventilatiesysteem toevoer- en afvoer. 

Projectbegeleiding Duco
De Duco projectbegeleiding zal worden uitgevoerd door de betrokken Duco adviseur in de regio. 

De projectadviseur draagt zorg voor:

• De contacten met de opdrachtgever en uitvoerders van de diverse disciplines;

• De keuze Duco ventilatie systemen toe- en afvoer;

• Het Duco Reno project onderhoudsplan;

• Duco ventilatiekeuringen en kwaliteitsborging;

• De Duco Reno Projectgarantieverklaring per project;

• Het Duco Reno Projectgarantie contract per project;

• Bewoners informatie en voorlichting


