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Certificaat nr: 00000

SPECIMEN

De ondergetekenden:

A.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:  
 Vloerenbedrijf BV
 Dekvloerstraat 1   
 0900 AA  Decibelstad
 verder te noemen: het vloerenbedrijf;

Het vloerenbedrijf garandeert de juiste verwerking van het aan haar geleverde materiaal, zijnde: 
 Redufloor, Redumax kantstrook DUO en Redumax Tape voor het project:
 
 Appartementengebouw “ De eerste Stilte ” met huisnummers 1 t/m 41  

gelegen aan de Geluidshendrikstraat te Decibelstad.
 groot vierduizendhonderddertien (4113) m²  

Bijzondere voorwaarden: geen
      
B.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redumax BV verder te noemen Redumax 

verklaart dat zij aan het onder 1. genoemde vloerenbedrijf de bovengenoemde product(en) heeft 
geleverd en dat die producten vrij zijn van materiaalfouten en voldoet aan de kwaliteitsnormen, 
zoals die gelden ten tijde van de productie.

Terzake deze prestatiegarantie geld het volgende:
1. De afgifte datum van dit certificaat is 01-01-0000
2. De door de opdrachtgever gestelde contactgeluidsindex op het bovenomschreven project  

bedroeg: Ico > +10dB.
3. Op het bovengenoemde project  is de onder 2 vermelde contactgeluidsindex gegarandeerd bij        

oplevering van het bovengenoemde project. 
4. Tot meerdere zekerheid van de opdrachtgever is na het aanbrengen van bovengenoemde 

materialen en dekvloer de akoestische waarde gemeten van de totale vloerconstructie.                                
Op basis van deze metingen is een contactgeluidsindex vastgesteld van tenminste de onder 2 
vermelde contactgeluidsindex.

5. Het gestelde in het prestatiecertificaat alsmede aan de achterzijde vermelde voorwaarden geldt in 
aansluiting op de algemene leveringsvoorwaarden van Redumax welke eveneens zijn bijgevoegd 
en welke voorwaarden gehandhaafd blijven behoudens voor zover de voorwaarden door het 
gestelde in dit certificaat en het op de achterzijde vermelde, terzijde worden gesteld.

  Vloerenbedrijf BV Voor gezien Redumax BV 



1.  Dit akoestisch prestatiecertificaat is alleen van 
toepassing op het op de voorzijde van dit cer-
tificaat vermelde project, welk project is uitge-
voerd met door Redumax geleverde materialen 
en is aangebracht door het op dit certificaat 
vermelde vloerenbedrijf voor die delen van de 
vloervelden die vallen onder deze prestatiega-
rantie. Het Redumax akoestisch prestatiecerti-
ficaat is van toepassing op het gegarandeerde 
project bij oplevering.

2.  Het Redumax akoestisch prestatiecertificaat geldt 
alleen voor die delen van de vloerconstructie 
die door het vloerisolatiesysteem worden 
vrijgehouden van de overige constructie van het 
gebouw. Die delen van de vloervelden, welke 
door dilataties of kantstrook worden ontsloten 
van het geïsoleerde vloerveld vallen niet onder 
het prestatiecertificaat. Natte ruimtes uitgevoerd 
met een isolatiesysteem vallen, tenzij specifiek 
aan de voorzijde van dit certificaat vermeldt 
niet onder het prestatiecertificaat. Voor de aan 
de voorzijde vernoemde badkamers geldt een 
contactgeluidsindex welke gelijk is aan de in het 
Bouwbesluit 2003 gestelde contactgeluidseis.

3.  De aan de voorzijde van dit prestatiecertificaat 
vermelde geluidsmetingen, zijn uitgevoerd 
conform NEN 5077, klasse 1 meetapparatuur, 
en zijn gedocumenteerd conform een hierbij 
behorend verslag contactgeluidsmeting.

4.  Er is geen aansprakelijkheid voor het niet 
voldoende functioneren van het akoestische 
isolatiesysteem in het geval van:

  -  aantasting door mechanische beschadiging 
zoals door boren, slijpen, breken, slopen en 
dergelijke;

  -  aantasting ten gevolge van abnormale 
werking van de onderliggende of bovenliggende 
constructies en/of verlies van de samenhang 
van de ondergrond;

  -  het direct of indirect star verbinden van de 
door het op dit certificaat vermelde vloerenbedrijf 
opgeleverde dekvloer(en) met het opgaande 
werk;

  -  aantasting door vloeistoffen;
  -  herstelwerkzaamheden aan de geleverde 

dekvloer welke niet zijn uitgevoerd door het op 
dit certificaat vermeldevloerenbedrijf behoudens 
schriftelijke toestemming van Redumax BV.  
- herstelwerkzaamheden aan de geleverde
dekvloer welke niet zijn uitgevoerd door het op
dit certifi caat vermeldevloerenbedrijf behoudens
schriftelijke toestemming van Redumax BV.

 

5. Schadevaststelling
 Lid 1
  De schadevaststelling en alle geschillen zullen 

tussen partijen worden beslecht door middel 
van arbitrage.

 Lid 2
  Als arbiter is benoemd BouwTechnologie RDA 

B.V. te Rotterdam, die tevens het tussen partijen 
geldende arbitragereglement zal opstellen. De 
kosten van de arbitrage zijn voor rekening van 
de prestatiecertificaat houder/ opdrachtgever. 
Indien later blijkt dat de prestatiecertificaat 
houder/opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, 
dan kan de in het ongelijk gestelde partij in de 
kosten worden veroordeeld.

 Lid 3
  Alleen in die gevallen van vermoedelijke 

aansprakelijkheid voor verminderde prestaties 
van het vloerisolatiesysteem welke worden 
onderbouwd met een contactgeluidmeting 
conform NEN 5077 zullen voorgelegd kunnen 
worden aan arbiter. Met betrekking tot de kosten 
van geluidsmeting geldt hetzelfde als hierboven 
in artikel 5 lid 2 is gesteld met betrekking tot de 
kosten van de arbitrage.

6.  Indien mocht blijken dat de vermindering van 
de prestaties van het vloerisolatiesysteem het 
gevolg is van fouten in het materiaal zoals 
aan de voorzijde van dit certificaat genoemd, 
danwel bij de verwerking van het betreffende 
materiaal fouten zijn gemaakt, dan zal de 
prestatiecertificaat houder/ opdrachtgever de 
betrokken partijen in de gelegenheid stellen 
het aangebrachte systeem te herstellen tot 
de oorspronkelijke aan de voorzijde van dit 
certifi caat vermelde eis terzake de 
contactgeluidsindex. Verdere aansprakelijkheid 
terzake van (gevolg)schade wordt nadrukkelijk 
uitgesloten.

7.  De prestatiecertificaat houder/opdrachtgever is in 
het geval deze stelt dat het vloerenbedrijf en/of 
Redumax aansprakelijk is verplicht:

  - alle maatregelen te treffen teneinde de schade 
zoveel mogelijk te beperken;

  - aan Redumax en het vloerenbedrijf - en 
eventueel door partijen aangewezen 
deskundigen - toegang te verschaffen tot het 
object.

8.  De prestatiecertificaat houder/opdrachtgever kan 
aan dit prestatiecertificaat alleen rechten 
ontlenen indien hij aan zijn financiële 
verplichtingen met betrekking tot het aan 
de voorzijde genoemde object ten opzichte 
van het vloerenbedrijf heeft voldaan en het 
prestatiecertificaat is ondertekend door Redumax 
alsmede het vloerenbedrijf.

Voorwaarden van het Redumax akoestische prestatiecertificaat.


