Minder grijs. Meer groen.

Duurzaam ondernemen
met een groen dak
Interpolis.nl/groenedakenzakelijk
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De kans op extreem weer verdubbelde de afgelopen 5 jaar. Steeds
vaker valt er veel regen in korte tijd. De druk op riolen en daken
neemt daardoor toe. Op schade zit niemand te wachten. Interpolis
zoekt daarom naar slimme oplossingen die schade verminderen of
helpen voorkomen. Een groen dak is zo’n oplossing. En een groen
dak is ook nog eens duurzaam en goed voor het milieu.
Wat is een groen dak?
De meest voorkomende groene daken zijn extensieve en intensieve groene daken. Extensieve
groene daken bestaan uit sedumplantjes. Een sterk vetplantje dat onderhoudsarm is en goed
tegen droogte en extreem vocht kan. Omdat het lichtgewicht is en niet diep wortelt, is het
uitermate geschikt om op een dak te leggen. Het kan op een plat dak, maar ook op hellende
daken.
Een intensief groen dak is een echte daktuin. Het heeft veel verschillende soorten begroeiing,
zoals planten, struiken en gras. Maar ook bomen. Een intensief groen dak is alleen geschikt voor
platte daken.

De voordelen van een groen dak
 Bespaar op onderhouds- en stookkosten: het dak op je bedrijfspand gaat tot 2 keer
langer mee als het groen is. Daarnaast bespaar je op stookkosten, doordat een groen
dak isolerend werkt.

 Verbeter het werkklimaat: in de zomer blijven de ruimtes onder een groen dak tot 4°
Celsius koeler. Fijn voor je medewerkers!

 Verantwoord ondernemen: de plantjes vangen veel water op en ontlasten zo het riool.
Daarnaast zorgen ze voor meer biodiversiteit, een lagere CO2-uitstoot, een lagere
omgevingstemperatuur en wordt het omgevingsgeluid gedempt.

 Meer rendement: zonnepanelen leveren tot wel 6% meer rendement op met een
groen dak.

 Investeringsaftrek met MIA/Vamil: een groen dak staat op de milieulijst van de overheid.
Daardoor kun je in aanmerking komen voor investeringsaftrek via de MIA/Vamil
regeling.

Een groen dak laten aanleggen?
1. Vraag via Interpolis.nl/groenedakenzakelijk een offerte aan.
2. Na je aanvraag neemt onze leverancier binnen een paar werkdagen contact met je
op. De leverancier neemt dan alle mogelijkheden en wensen met je door.
3. Vervolgens ontvang je een voorlopige offerte op maat.
4. Ga je akkoord met de voorlopige offerte? Dan plant onze leverancier een afspraak
met je voor een inspectie van het dak.
5. Tijdens de dakinspectie wordt jouw dak visueel beoordeeld. Zo weet je of het
geschikt is voor een groen dak.
6. Na de inspectie ontvang je de definitieve offerte, afgestemd op het dak van jouw
bedrijf.
7. Maak je je aankoop definitief door de offerte te accepteren? Dan plannen we zo
snel mogelijk een datum om je groene dak aan te leggen.

Met een groen dak...



Bespaar je op onderhoudskosten



Onderneem je verantwoord



Verbetert het werkklimaat



Haal je meer rendement uit
zonnepanelen
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