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VAN INSPIRATIE TOT REALISATIE

De leefbare stad van morgen, leggen we vandaag aan. Groendaken 
spelen daarbij een essentiële rol. Over de ecologische en 
esthetische meerwaarde valt niet te twisten: groendaken zorgen 
voor meer biodiversiteit en vormen een waardevol verlengstuk van 
de eigen woonruimte. Een levend visitekaartje voor wie de stad een 
warm hart toedraagt. Op steeds meer daken gaan stadsboeren 
en imkers aan de slag. Bovendien zijn het nuttige waterbuffers in 
dichtbebouwde gebieden. 

Een groendak oogt niet alleen mooi, het is ook een verstandige 
en budgetvriendelijke keuze. Het is cruciaal dat architecten, 
tuinarchitecten en aannemers van bij hun eerste ontwerpen rekening 
houden met alles wat komt kijken bij ontwerp, realisatie, onderhoud 
en valbeveiliging. Zo kunnen ze meer doen voor hetzelfde geld, een 
esthetisch topresultaat halen en technische valkuilen vermijden. Dat 
IBIC van bij het begin met hen meedenkt en nadien de klus klaart, is 
geen overbodige luxe.

TECHNIEK & ESTHETIEK

Tot in de wortels is IBIC een pionier. Al 25 jaar leggen we groendaken 
aan en zorgen we voor ontwerp en onderhoud. Die technische 
expertise verrijken we voortdurend door te investeren in relevante 
technologische innovaties, zoals 3D BIM – een primeur. Onze 
totaaloplossingen zijn dan ook een perfecte match van esthetiek 
en techniek. Steeds op maat van de klant. Wij zijn zeker van onze 
kwaliteit.  Als dochteronderneming van SOPREMA bieden wij dan ook 
een garantie van 10 jaar op producten en plaatsing.

IBIC is uw gedroomde partner voor groendaken, van inspiratie tot 
realisatie. Taking green & safety to a higher level. 
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VOORWOORD

“Elke (tuin)architect of aannemer haalt méér uit zijn budget 
en oogst een mooier resultaat, als hij aan de tekentafel al 
denkt aan een groendak. De perfecte partner voor inspiratie, 
realisatie en onderhoud? IBIC.”
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Hallo!

Wij zijn geen 
groentjes.  

No worries. 

U zoekt?
U zoekt inspiratie voor een 
ontwerp? U zoekt uit of uw 
idee wel technisch haalbaar 
is? U zoekt een betrouwbare 
partner voor de realisatie 
van uw plannen? U zoekt 
professionals die instaan voor 
het onderhoud?

Wie u ook bent of wat 
u ook zoekt, wij zijn de 
partner op wie u kan 
bouwen.

Wij denken met u en uw klanten 
mee. Wij zijn er als u ons nodig 
hebt, want wij zijn flexibel en 
houden – net als u – niet van 
vertragingen.

Wij zijn er 100% voor u.

Als pionier in groendaken 
stellen we u 25 jaar technische 
expertise en beproefde 
methoden ter beschikking. 

Wij zijn een 
gemotiveerd en 
creatief team dat 
blijft investeren in 
nieuwe technologieën 
en innovatieve 
producten.

U bent architect, maar hebt 
geen groene vingers?

U bent tuinarchitect, 
maar bij draagkracht 
hoort u het donderen in 
Keulen? 

U bent bouwheer en bent 
geïnteresseerd in ecologische 
en economische meerwaarde?

U bent een dakdekker 
die zijn klanten de beste 
technieken aanbiedt?

IBIC geeft zijn pole position als specialist in groendaken 
ook na 25 jaar niet uit handen. Als eerste in België bieden 
wij architecten en bouwheren 3D-ontwerpen van daktuinen 
aan, compleet met lastenboek en kosten voor onderhoud. 
Meer dan ooit is IBIC de partner die u ‘ontzorgt’: van 
advies tot realisatie. 

Met onze totaalontwerpen op maat creëren wij meerwaarde 
zonder meerkost. Onbenutte zones in een project toveren 
wij om tot groene oases. IBIC combineert de flexibiliteit 
en nabijheid van een lokale partner die proactief met 
u meedenkt met de internationale slagkracht van 
moederbedrijf SOPREMA – dé specialist in waterdichting 
en isolatie.

OVER IBIC

• Wij leveren inspiratie voor uw ontwerpen. 
• Wij realiseren uw plannen.
• Wij zorgen voor het onderhoud.
• Wij zorgen ervoor dat alles op een veilige manier 

kan verlopen.
• Kortom: wij leveren een vlekkeloze totaalservice.

Wij zijn er  
100% voor u. 

2017  
 
IBIC pioniert met 
totaalservice
“We doen meer dan 
plaatsing en onderhoud, we 
zijn specialisten in ontwerp. 
In 3D BIM, een primeur”

2019  
 
IBIC verhuist naar een 
gloednieuw gebouw
“Tijd voor een nieuwe 
stek, tijd voor onze eigen 
moestuin én zoemdak!”

Onze “roots” ...
Doorheen de jaren is IBIC uitgegroeid tot een gezond en 
standvastig bedrijf. Het breidt zijn specialiteiten uit en biedt 
nu een totaalservice voor ontwerp, realisatie, onderhoud 
en valbeveiliging. 

1996 
 
Luc Tavernier richt IBIC op
“Mijn doel? Groendaken 
betaalbaar, bewerkbaar en 
simpel maken”

2000 

Verhuizing van  
Antwerpen naar Niel 
“We groeien mee met  

ons succes”
2002  
 
Vlaamse Gemeenschap 
subsidieert groendaken
“Omdat ze overstromingen 
helpen voorkomen”2006  

 
IBIC is marktleider in 

begroening van daken
“We barsten uit onze 

voegen en verhuizen naar 
een kantorencomplex langs 

de A12 in Aartselaar”
2011  
 
IBIC maakt deel uit  
van SOPREMA
“Al onze klanten halen 
voordeel uit de nog grotere 
technische en commerciële 
slagkracht” 

2013  
 

Nancy Adriaenssens  
leidt IBIC  

“Geen uitdaging is te 
groot voor ons creatief en 

competent team”

2018
 

Overname De Boer Green 
en De Boer Stafety

“We brengen niet alleen 
groendaken en daktuinen naar een 
hoger niveau, maar ook veiligheid! 

En dit met onze eigen ploegen”

Dave Martens 
neemt het roer over

“Een nieuwe verfrissende blik op 
groendaken én veiligheid”

2020
 

Eerste zoemdaken in 
testfase

“Een stap verder naar een 
écht biodivers dak”

Wist je dat?
IBIC Safety is gespecialiseerd in val-
beveiliging voor platte en hellende 
daken. Kortom: we verzorgen alle 
werkzaamheden op hoogte, because 
we take green & safety to a higher 
level.
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De trend om opnieuw in de stad te gaan wonen, is definitief 
ingezet. Maar ook daar verlangen we naar een rustgevende 
omgeving. Ook daar willen we met onze handen in de 
grond graaien en aan urban farming doen als volleerde 
stadsboeren. Groendaken combineren het beste van twee 
werelden: het zijn stukjes natuur in de stad. En ze doen 
nog veel meer.

EEN SLIMME KEUZE

Een groendak streelt het oog en zorgt voor een gezondere 
en meer duurzame leefomgeving. De ecologische 
voordelen kunnen tellen. Een groendak zuivert de lucht 
(300 m2 compenseert 1 ton CO2!) en neemt fijn stof op. 
Als het regent, doet het dak dienst als waterbuffer en 
ontlast zo het rioleringsstelsel. Bovendien milderen 
groendaken de extra hitte in een dichtbebouwde stad 
(het heat island effect). Maar het meest zichtbaar zijn de 
vogels, vlinders en bijen die er een nieuwe habitat vinden. 
Vanuit de aanpalende leefomgeving geniet u daar met 
volle teugen van.
 

EEN VOORDELIGE KEUZE

Een groendak heeft ook economische voordelen. De 
dakdichting gaat tot driemaal langer mee en de meeste 
gemeenten geven bovendien subsidies voor de aanleg van 
groendaken. Ook uw energiefactuur vaart er wel bij. Een 
groendak tempert de temperatuur in de zomer en zorgt 
voor minder warmteverlies in de winter. 

GROENDAKEN

Wie een (moes)tuintje of bijenkasten wil plaatsen, 
maar zich niet wil blauw betalen aan dure 
bouwgrond, vindt een oplossing op hoger niveau. 
Zo scheppen groendaken extra ruimte, net wanneer 
die schaarser wordt met de nakende betonstop. Zo 
gebruik je je bouwgrond tweemaal!

Het dak van de 
toekomst is groen. 

Esthetisch
Luchtzuiverend
Waterbuffer
Verkoelend
Boost biodiversiteit
Oase van rust

tot 4°c koeler

75% energiebesparing 
voor airco *

natuurbeleving
40 seconden kijken
verbetert concentratie

60 - 150 mm bui, ofwel
60 - 150 liter per m²
water bergen

45 - 70%
neerslag verdampt

€ 5,- per m² besparen
op zuivering in 40 jaar

tot 50% minder
riooloverstort

tot 2 kilo groenten en
fruit per m²

anticipeer op neerslag,
droogte of hitte met
micro-watermanagement-
systeem

water opslaan
voor tuin of toilet

bed & breakfast
voor vlinders,
bijen en vogels

leefgebied als
compensatie
voor bouwprojecten

tot 2 °C koeler
in omgeving

6% meer energie

3 dB minder geluid
weerkaatst

200 gr fijnstof
afvangen per m²

10 dB minder geluid
van buiten

bijdrage aan regionaal
ecologisch netwerk

Alle voordelen uitgelicht
tot 26% lagere kosten
voor aanleg en onderhoud

verdubbeling van
levensduur van dak

4 - 8% waardestijging
van pand

meer punten
bij gebouwlabels
BREEAM, GPR
en LEED
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ZOEMDAK®

Een zoemdak® is een biodivers groendak dat fauna en flora 
verrijkt. Als zoemdakspecialist én initiatiefnemer van het 
zoemdak® tilt IBIC biodiversiteit letterlijk naar een hoger 
niveau. We upgraden groendaken en maken ze tot een waar 
paradijs voor bloembezoekende insecten. En dat is meer 
dan nodig, want de insectenpopulatie daalt dramatisch. 
Honingbijen alleen kunnen onze voedselketen niet redden. 
Daarom focussen we ons ook op wilde bestuivers. Zo hopen 
we de duizelingwekkende daling van het aantal insecten – 
maar liefst tachtig procent in de laatste dertig jaar – een halt 
toe te roepen.

WELK TYPE PAST 
HET BESTE BIJ U? 
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EXTENSIEF GROENDAK SEMI-INTENSIEF GROENDAK INTENSIEF GROENDAK VERHARDING OP HET DAK

GEBRUIK
Om naar te kijken, niet om op te lopen.

BEPLANTING
Diverse soorten sedums, droogte-
resistente kruiden en bloemen, en lage 
grassoorten. Planten die tegen een 
stootje kunnen.

ONDERHOUD
Onderhoudsarm: slechts tweemaal per 
jaar is het nodig om onkruid en scheuten 
van bomen te verwijderen. Water geven 
moet enkel in periodes van langdurige 
droogte. 

OPBOUW
Op platte of licht hellende daken. De 
opbouw van 6 tot 12 cm komt op een 
lichte constructie die 90 tot 180 kg/m² kan 
dragen. Een beperkte technische kost. 

GEBRUIK
Ziet eruit als een intensieve daktuin, maar 
vereist het onderhoud van een extensieve 
tuin. Niet intens beloopbaar.

BEPLANTING
Siergrassen, bodembedekkers en 
kruiden. Een weidebloemenmix vraagt 
veel onderhoud en geeft slechts een 
beperkte periode een mooi resultaat.

ONDERHOUD
Intensiteit hangt af van de gekozen 
beplanting. Zeker eenmaal per jaar de 
grassen snoeien en onkruid verwijderen.

OPBOUW
Op platte of licht hellende daken. Met een 
opbouw van 13 tot 20 cm. Qua opbouw en 
gewicht (van 180 tot 300 kg/m²)  tussen 
een extensief en intensief groendak. 

GEBRUIK
Een echte leeftuin op niveau om in te 
ravotten, een moestuindak om groenten te 
kweken (urban farming). Kan in combinatie 
met creatieve tuinelementen (waterpartijen, 
fonteinen).

BEPLANTING
Gazon, hagen en zelfs bomen, zoals in 
een reguliere tuin. Elke plant krijgt een 
aangepaste ondergrond.

ONDERHOUD
Vergelijkbaar zoals met een klassieke tuin.

OPBOUW
Op platte daken, met een opbouw vanaf 20 
cm (300 kg/m²). De aangepaste onderbouw 
bevat meer substraat, meer voedingsstoffen 
& een grotere waterbuffering. Een combinatie 
van intensieve en extensieve zones en het 
gebruik van opgehoogde plantenbakken is 
mogelijk.

GEBRUIK
grasdal, dakpark, parkeerdak, terras, 
plein, pad of rijweg in combinatie met 
groenelementen. Ook op intensieve 
groendaken mogelijk.

ONDERHOUD
Afhankelijk van de gekozen beplanting 
en materialen.

OPBOUW
Het onderliggende drainagesysteem is 
gemeenschappelijk, zodat de verharde 
en groene zones mooi op elkaar 
aansluiten zonder de dakdichting te 
raken. Structuur, dikte en gewicht van 
de opbouw zijn afhankelijk van de 
belasting, maar kan zowel personen als 
vrachtwagens dragen.

Beloopbaarheid   

Gewicht

Dikte       

Waterretentie

Biodiversiteit              

Kostprijs       

Wenst u een onderhoudsvriendelijk groendak of een uit de kluiten 
gewassen tuin? Volledig op maat van uw wensen en budget, bieden 
wij het juiste totaalpakket aan. Van begroening tot verharding.

NIKO, SINT-NIKLAAS



Het dak van de 
toekomst is veilig.

Zekerheid
Werkefficiëntie
Gebruiksgemak
Gedocumenteerd
EDTC gekeurd
Verantwoordelijk

VALBEVEILIGING
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ANKERPUNT LEEFLIJN HEKWERK TOEGANGSLADDER

GEBRUIK
Basisbeveiliging voor 1 tot 3 personen 
tegelijkertijd.

Vaak ook als pendule-ankerpunt in 
combinatie met een leeflijntraject.

GEBRUIK
Beveiliging van 1 tot 4 personen 
tegelijkertijd.

Optimaal gebruikerscomfort met 
een afneembare meeloper. Vaak 
kostenefficiënter dan individuele 
ankerpunten door grotere tussenafstand 
tussen de steunen.

GEBRUIK
Beveiliging voor alle gebruikers 
tegelijkertijd tijdens technische 
werkzaamheden. Vast gemonteerd of vrij 
opgelegd met gewichten. Recht, in hoek 
of neerklapbaar in functie van de esthetiek 
van het gebouw.

GEBRUIK
Gegarandeerde veilige daktoegang. 
Met kooi-afsluiting of 
uitschuifbaar ladderdeel in 
functie van toegangscontrole en 
inbraakbeveiliging. 
RAL-kleuren mogelijk.

Persoonlijk  
beschermings- 
middel (PBM)

   

Collectief 
beschermings-
middel (CBM)

  

Gebruiksgemak             

Opleiding vereist   

Kostprijs     

Norm EN 795 A EN 795 C EN 14122-3 EN 14122-4

Daken zijn al lang niet meer enkel afdek van de onderliggende 
ruimte. Ze vormen een extra bouwlaag vol zonnepanelen,  
airco-units, GSM-antennes, verluchtingssystemen, … en 
groendaken uiteraard!

Daardoor zijn er nieuwe gevaren ontstaan, want voor het onderhoud 
van al deze installaties moeten verschillende mensen regelmatig het 
dak op. En die risico’s moeten beveiligd worden.  

EEN VERANTWOORDELIJKE KEUZE

De keuze voor een degelijk valbeveiligingssysteem is een keuze 
voor verantwoordelijkheid. Er wordt voor het onderhoudspersoneel 
een veilige werkomgeving gecreëerd. Een goed uitgedacht 
systeem, aangepast aan de noden van de gebruikers, vormt dan 
geen zure kost, maar is een investering van onschatbare waarde. 
Een investering die de kost, niet enkel de financiële, van vaak zeer 
zware ongevallen bespaart. 

WELK SYSTEEM HOORT BIJ UW RISICO-EVALUATIE?

Wenst u de veiligheid te garanderen van 1 specifieke persoon die 
1 specifieke taak uitvoert? Of wil u ook onbezorgd daktoegang 
verlenen aan wie niet opgeleid is om werken op hoogte uit te voeren? 
Wij bieden een totaalpakket aangepast aan uw risicoanalyse.
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Bouwheren en architecten vinden bij IBIC alle specialisaties onder één 
dak. Van design over realisatie tot onderhoud, stap voor stap denken wij 
met u mee. Elk project is uniek en dus stellen wij u met ons R&D-team 
telkens de best mogelijke oplossing op maat voor. Ook voor de plaatsing 
en het onderhoud kunt u op ons rekenen. Voor elk van die stappen 
geldt: de enige manier waarop we u verrassen is met het verbluffende 
eindresultaat. Niet met half werk.

Alles onder één 
groendak. 

ONTWERP

Als specialist in groendaken en valbeveiliging heeft IBIC 
alle expertise in huis om architecten, projectontwikkelaars, 
aannemers en particulieren bij te staan met professioneel 
advies. Ons studie- en ontwerpteam beantwoordt 
niet alleen vrijblijvend al uw vragen, maar maakt ook 
de meest uitgebreide plannen voor buitenruimtes en 
groendakprojecten – eventueel inclusief valbeveiliging. 
Wees gerust, we ontzorgen u volledig!

VRIJBLIJVEND ADVIES

Voor vrijblijvend advies kan u telefonisch terecht bij het 
ontwerpteam van IBIC. Als u dat wenst, komen we zelfs 
ter plaatse om de werf of de plannen te bekijken. Ook 
lastenboekbeschrijvingen behoren tot onze vrijblijvende 
services. 

STUDIE VAN BESTAANDE PLANNEN

Nood aan een uitgebreidere studie van de plannen? Dan 
neemt ons ontwerpteam een gedetailleerde controle van 
het project op zich. Daarbij gaan we na of de geplande 
opbouw van het groendak geschikt is voor de gewenste 
beplanting en nemen we andere bouwtechnische aspecten 
onder de loep. Zo bent u zeker dat u in orde bent met 
de wetgeving en dat uw budget gerespecteerd blijft. Ten 
slotte dimensioneren we het dak, zodat het zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend is. Ook als er nood is aan valbeveiliging, 
nemen we dit op in het plan.

Laat u uw project door IBIC realiseren? Dan recupereert u 
50% tot zelfs 100% van het bedrag van onze studieservice.

ONTWERP VAN A TOT Z

Heeft u nog geen ontwerp? Dan kan u ook voor een 
uitgebreid plan bij ons terecht. We verzorgen zowel het 
creatieve gedeelte als de technische aspecten van uw 
groendak, waarbij we steeds rekening houden met uw 
budget. Vervolgens maken we een 2D-plan of, als u dat 
wenst, een BIM-model.

Daarnaast kan u  bij ons ook terecht voor 
vollegrondprojecten. Zowel het uitvoeringsdossier als 
het ontwerp van buitenruimtes voor particulieren en 
professionelen maken deel uit van onze services.

DESIGN
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PLAATSING

Realisatie van groendaken & valbeveiliging
Als ons realisatieteam een project start, dan kan u écht op 
hen rekenen. Of het nu gaat om intensieve, semi-intensieve 
– of intensieve groendaken, hellende groendaken, grote 
projecten of kleinere realisaties: IBIC zet alles op alles om 
u als klant tevreden te stellen. En dat doen we al van bij de 
eerste kennismaking!

ADVIES BIJ WERFVERGADERINGEN

Onze projectleiders zijn graag aanwezig op de eerste 
werfvergadering om van dichtbij kennis te maken met de 
werken. Tijdens deze meeting geven ze advies en zetten 
ze hun expertise over groendaken in waar nodig. 
Hoe vroeger u onze experts aan boord van uw project 
haalt, hoe efficiënter we kunnen werken. Daarom onze 
ontwerpservice al eens overwogen?

EEN HANDIG UITVOERINGSPLAN

Na de werfvergadering meten we de werf op om een 
digitaal 2D-plan op te maken. Dat plan is niet alleen een 
handig werkdocument voor ons, maar geeft u als klant een 
goed overzicht. Zo weet u exact wat het groendak en/of de 
valbescherming zal kosten, welke materialen er besteld 
moeten worden en welke stappen er zullen volgen. Geen 
verrassingen, dus!

AANWEZIG BIJ DE OPSTART

Wanneer de werken beginnen, is een van onze experts 
aanwezig om een vlotte opstart te verzekeren. De plaatsers 
worden gebriefd en vragen worden beantwoord.

OPVOLGING NA DE WERKEN

Zijn de werken achter de rug? Ook dan staat ons 
realisatieteam klaar om aan de slag te gaan met feedback 
als dat nodig blijkt. Eventueel komen ze zelfs nogmaals ter 
plaatse om de puntjes op de i te zetten. Werken voltooid en 
op zoek naar een goede partij voor het onderhoud? Zoek 
niet langer, ontdek onze onderhoudsafdeling.

REALIZE

ONDERHOUD VAN GROENDAKEN

Naast het ontwerpen en realiseren van groendaken 
specialiseren we ons ook in het onderhoud van deze 
bijzondere projecten. Sterker nog: bij IBIC hebben we 
een gespecialiseerd team dat zich uitsluitend toelegt op 
het periodieke onderhoud van onze projecten en die van 
concullega’s. 

ONDERHOUD GROENDAK

Halfjaarlijks onderhoud van extensieve groendaken
Volgens de richtlijnen van het WTCB moeten extensieve 
groendaken tweemaal per jaar gecontroleerd en 
onderhouden worden. Daarom onderhouden we dit 
soort groendaken doorgaans in de maanden april-mei 
en september-oktober. We vinden het belangrijk om alle 
projecten die door ons worden uitgevoerd ook na de 
oplevering te blijven volgen. Maar ook voor groendaken die 
niet door ons zijn geplaatst, kun je op ons onderhoudsteam 
rekenen.  

REGELMATIGER BIJ INTENSIEVE GROENDAKEN

De naam verklapt het al: intensieve groendaken zijn een 
stuk intensiever in onderhoud en vragen dan ook wat 
meer aandacht. Daarom zorgen wij voor een maandelijkse 
inspectie van het dak. We dienen meststoffen toe, 
verwijderen ongewenste beplanting en controleren de 
afvoeren. Daarnaast maken we de grindstroken plantvrij 
om de brandveiligheid van het dak te waarborgen.

GARANTIE OP DE BEPLANTING

Als u uw groendak volgens de voorschriften onderhoudt 
of laat onderhouden, dan hebt u recht op tien jaar garantie 
bij IBIC. Een reden te meer om op tijd en stond een 
onderhoudsbeurt van je groendak in te lassen! 

Al eens gedacht om het volledig traject: ontwerp, uitvoering 
én onderhoud bij één partij onder één garantie neer te 
leggen? Zoek niet verder, u bent hier op het juiste adres. 

CARE



Werkzaamheden op daken vragen om een degelijke 
(persoonlijke of collectieve) valbeveiliging, want bij werken 
op hoogte houdt zelfs de kleinste ingreep een groot risico 
in. Ook IBIC weet dat het gevaar vaak in een klein hoekje 
schuilt en doet er alles aan om ongevallen op hoogte te 
voorkomen. Wij ontwerpen, plaatsen en onderhouden uw 
groendak of daktuin niet alleen, maar bieden ook de nodige 
beveiliging voor alle soorten werkzaamheden op hoogte.

VALBEVEILIGING VOLGENS DE NORM

IBIC Safety beschikt over een uitgebreid aanbod 
van kwalitatieve, innovatieve én ‘dak-vriendelijke’ 
valbeveiligingssystemen. Voor haast elk dak, ongeacht 
het type constructie of het type dakbedekking, kunnen wij 
een geschikte oplossing voorstellen. Onze valbeveiliging 
houdt rekening met uw budget, voldoet aan de actuele 
regelgeving, is getest en gecertificeerd volgens de 
geldende normen, en wordt meteen na plaatsing en 
vervolgens ook jaarlijks gekeurd.

VEILIGE DAKTOEGANG

Vergeet ook niet de veilige toegang NAAR het dak. Wij 
plaatsen kooiladders, gevelladders, toegangstrappen 
en ladderborgingspunten. Waar een veilige daktoegang 
ontbreekt, adviseren wij u volgens de geldende regelgeving. 
Ook over de noodzaak van een kooi en rustbordes. En 
onze veiligheid kan ook mooi zijn: RAL-coating is altijd 
mogelijk.

WANNEER IS VALBEVEILIGING VERPLICHT?

De wetgeving bepaalt dat valbeveiligingsmaatregelen 
verplicht zijn bij werkzaamheden waarbij een valgevaar 
van twee meter hoogte bestaat. Het maakt niet uit of het 
om een hellend of een plat dak gaat.

JAARLIJKSE KEURING

IBIC Safety neemt ook deze zorg van u over: wij 
herinneren u wanneer de uiterste herkeuringsdatum van 
uw valbeveiligingssysteem nadert en laten met uw akkoord 
een nieuwe keuring tijdig uitvoeren.

ONDERHOUD OF HERSTEL NA INCIDENT

U kunt op ons rekenen om schade aan een eerder geplaatst 
valbeveiligingssysteem te herstellen, zodat het systeem 
snel opnieuw operationeel wordt.

SAFETY

IBIC Safety is gespecialiseerd in valbeveiliging voor platte en hellende 
daken. Kortom: we verzorgen alle werkzaamheden op hoogte, because 
we take green & safety to a higher level. Dankzij ons uitgebreid gamma 
aan kwalitatieve valbeveiligingssystemen kunnen we voor haast alle 
situaties een gepaste oplossing bieden. Onze eigen techniekers plaatsen 
elk systeem volgens de regels van de kunst en werken alles volledig 
waterdicht af met onze eigen, kwalitatieve producten. 

Valbeveiliging voor 
hellende en platte daken
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Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt IBIC 
vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende rust-
punten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. Met 
onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop rekenen 
dat u lang, héél lang, mag genieten van onze groene oases.

Referenties. 
Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt 
IBIC vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende 
rustpunten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. 
Met onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop 
rekenen dat u lang, héél lang, mag genieten van deze groene oases.

Referenties. 

ZILT RESIDENCES, DE PANNE

KONING NOORD, ANTWERPEN

KONINGIN ELISABETHZAAL, ANTWERPEN

SOPREMA, SCHOTEN

KEIZERSVEST, GENT EUROFOOD, HASSELT

INBEV, LEUVEN 

DELHAIZE, KEERBERGEN
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Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt IBIC 
vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende rust-
punten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. Met 
onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop rekenen 
dat u lang, héél lang, mag genieten van onze groene oases.

Referenties. 

BUDDA, KORTRIJK

RESIDENTIE DIJVERHOF, BRUGGE

MONT GODINNE, YVOIR

NIEUWE DOKKEN, GENT

LIVINGSTONE, BRUSSEL

LOODSEN, HOFSTADEZONNEBLOEM, NIEUWPOORT OSCAR, BONHEIDEN

SINT MICHIELSKAAI, ANTWERPEN
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Groendaken spreken voor zich. De leefbare stad van morgen, legt IBIC 
vandaag al aan. Met onze realisaties brengen wij oogstrelende rust-
punten in de stad en brengen wij de natuur dichter bij de mensen. Met 
onze decennialange ervaring en sterke reputatie kunt u erop rekenen 
dat u lang, héél lang, mag genieten van onze groene oases.

Referenties. 
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