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Word MasterRoofer 
en bevestig je expertise als  
Mastersystems-dakwerker!

Sluit je nu aan en geniet van 
alle MasterRoofer-privileges



Het MasterRoofer label:
een kwaliteitslabel voor de 
erkenning van jouw expertise, 
een bonus voor jouw trouw
Je hebt platte daken en je hebt meesterlijke platte daken. Als specialisten delen wij dezelfde passie: 
het resultaat van ons werk tot het uiterste drijven. Daarom combineren wij jouw toewijding,  
vakmanschap en ervaring graag met onze knowhow en topkwaliteitsmaterialen.

Voel je jou als Mastersystems-vakman aangesproken? Meld je dan aan als MasterRoofer en maak  
gebruik van de vele voordelen en mogelijkheden die we je bieden. Zo bouwen we samen aan het  
perfecte, platte dak!

Waarom MasterRoofer worden?
• Met dit kwaliteitslabel krijg je erkenning voor je vakmanschap als gecertificeerd dakwerker  

die kiest voor het hoogwaardige Mastersystems EPDM-membraan.
• Je geniet tal van voordelen, waarover meer in deze brochure.

Het MasterRoofer label: een exclusiviteit van VM Building Solutions
Exclusief toegankelijk voor Mastersystems-dakwerkers, zowel bestaande als nieuwe.  
Mastersystems is een EPDM-merk van VM Building Solutions, dé specialist bij uitstek in  
EPDM-dakrubber.
Hun EPDM-membranen bedekken intussen
• meer dan 100 miljoen m² daken in de Benelux.
• meer dan 1 miljard m² daken wereldwijd.
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Mastersystems, de hoogste  
bescherming, voor een strak,  
vlak dak
Mastersystems, dat je meteen herkent aan het 
orka-logo, is één van de sterkste EPDM-merken in 
de markt:
• Hoogste beschermingsfactor
• 100 % betrouwbare waterdichtheid
• Strak & vlak, zoals de huid van de orka!

Mastersystems: de top in  
platdakbedekking
• Geen mechanische kimfixatie nodig
• Met fleeceback-wapening: sterk, strak en vlak
• Handige Pre-tape: tot 70% snellere plaatsing 

op naadverbindingen
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Het MasterRoofer Programma:  
jouw voordelen

Kwaliteitslabel

Je ontvangt het unieke, 
waardevolle MasterRoofer 
certificaat waarmee je 
jouw expertise in de verf 
zet. 

Voortaan kan je met dit 
waardevolle label uitpakken 
naar al je klanten. 

Als lid van een club van 
specialisten draag je een 
kwaliteitsstempel waar je 
fier op mag zijn.

MasterRoofer uitrusting

Je krijgt een pakket tools om je activiteiten te ondersteunen. 

Daarbij kan je kiezen uit deze combinaties:
• Werfpakket:  

Een MasterRoofer-uitrusting voor jouw team, met pet 
en T-Shirt*! (*maximaal 8 petten & 8 T-Shirts)

• Funpakket:  
Maak het gezellig op de werf met de collega’s dankzij de 
Mastersystems werfradio.

• Businesspakket:  
Ondersteuning voor jouw MasterRoofer-bedrijf, via een  
professionele fotoshoot van een eigen project naar keuze 
en een gepersonaliseerde brochure.

100 % waterdicht?  
Dat is Mastersystems!
Als je absolute zekerheid wil voor de waterdichtheid van 
je plat dak, reken dan op het vertrouwde merk met de orka: 
waterdicht, sterk en vlak!

Daarom maak je met 
Mastersystems een 
uitstekende keuze

Het meest hoogwaardige EPDM
Het EPDM van Mastersystems is het nec plus ultra van de  
kunstrubber dakbedekking. Externe studiebureaus stelden vast dat 
dit topmateriaal een levensverwachting van minstens 50 jaar heeft!

Gegarandeerde kwaliteit
Mastersystems is een buitengewoon betrouwbaar product met de 
hoogste beschermingsfactor. Maar het succes van je dakproject 
hangt ook af van een feilloze plaatsing. Als erkende installateurs zijn 
wij op de hoogte van alle Mastersystems-finesses.  
Wij volgen regelmatig vervolmakingstrainingen om jou het  
allerhoogste te garanderen: een levenslang waterdicht dak.

Een rimpelloze vlakte
Droom je van een strak, vlak, en beloopbaar dak? 
Mastersystems werkt met grote membranen die makkelijk uitrollen. 
De hoogtechnologische naadverbindingen garanderen 
een perfect resultaat, zonder plooien en rimpels.

Helder regenwater
Regenwater recupereren voor eigen gebruik? Zo hoort het! 
Na de dakafdichtingswerken bezorgen we je een helderregenwater-
certificaat en kan je zorgeloos gebruik maken van gratis hemelwater 
voor je toilet, je wasmachine, je tuin …

Getest en goedgekeurd
Mastersystems voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het systeem is 
ATG-gekeurd en geslaagd voor de strengste brand- en windtesten 
van Europa.

EPDM-rubber met de 
hoogste beschermings-
factor
Zo vlak als een biljarttafel en na 
50 jaar nog even betrouwbaar 
als op de eerste dag: dat is het 
dakdichtingssysteem van 
Mastersystems, samengesteld 
uit een EPDM-rubbermembraan 
met een dampdrukverdelende 
onderlaag in polyester.

Tien troeven van 
Mastersystems:
1. Minstens 50 jaar  

waterdichtheid

2.  Met fleeceback- 
wapening: sterk, strak 
en vlak

3. Handige Pre-tape: tot 
70% snellere plaatsing 
op naadverbindingen

4. Vuurvrij verwerkbaar

5. Bestand tegen extreme 
omstandigheden

6. Recuperatie van helder 
regenwater

7. Dampdrukverdelende 
polyesterwapening

8. Altijd beloopbaar

9. Grote rollen,  
minder naden

10. Voor nieuwbouw  
en renovatie

MASTERSYSTEMS I EPDM

De hoogste  
bescherming, 

voor een strak, 

vlak dak

Aan de slag!
Wij zijn gespecialiseerd in alle dakwerken. Voor de plaatsing van  

zowel hellende als platte daken kan je bij ons terecht.  

Ook voor dakisolatie volgens de nieuwste standaarden ben je bij ons 

aan het juiste adres. We werken alleen met de meest kwalitatieve 

merken, zoals Mastersystems EPDM.

Alle expertise onder één dak

Onze professionele dakwerkers volgden een uitgebreide technische 

scholing en een gepersonaliseerde plaatsingscursus bij  

VM Building Solutions. We garanderen je dan ook een correcte  

plaatsing en een waterdicht eindresultaat. Met Mastersystems op

je dak ben je levenslang gerust.

Meer info? 
Contacteer ons vandaag nog voor een gratis offerte!

• Minstens 50 jaar waterdichtheid

• Met fleeceback-wapening:  

sterk, strak en vlak

• Duurzame dakbedekking 

bestand tegen extreme 

weersomstandigheden
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Opleiding

Je kan gebruik maken 
van exclusieve en  
gevorderde opleidingen 
om je vaardigheden als 
MasterRoofer te  
perfectioneren.
• Specifieke opleidingen 

voor de zaakvoerder:  
Hoe verkoop ik EPDM? 
Hoe overtuig ik een 
bouwheer?

• Uitdiepen van  
technische topics:  
het drukvat, werven  
calculeren, dakopbouw 
en complexe details, 
aansluitingen 
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Commerciële bonus

Je krijgt jaarlijks toegang 
tot een exclusieve  
commerciële actie,
uitsluitend toegankelijk 
voor MasterRoofers.

Community

Je maakt deel uit van 
een community van  
gecertificeerde  
MasterRoofers en kan  
deelnemen aan events om 
je netwerk uit te breiden en 
ervaringen uit te wisselen 
met collega’s.
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Hoe word je MasterRoofer?

Je ontvangt je 
MasterRoofer Certificaat met jouw  
gekozen toolpakket.

Managing Director VM Building Solutions Benelux Johan Bessemans

Technical Manager VM Building Solutions ing. Dirk Leus
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1. Dien 3 gerealiseerde projecten in.  
Zo kunnen we je erkennen als  
gecertificeerd plaatser

• Kies uitsluitend Mastersystems- 
projecten van de voorbije 2 jaar.  
De grootte van de werf is niet van 
belang. 

• Geef van elk project volgende info 
door: locatie, geschatte grootte 
van de werf, uitvoeringsdatum en 
contactinfo.

2. VM Building Solutions voert de  
drie werfvalidaties uit.

3. Na onze validatie ontvang je het  
MasterRoofer charter en label!

4. Je bent nu officieel een  
MasterRoofer!

Wil je met ons overleggen over 
de geschikte werven voor je selectie?
 
Laat het ons weten via  
technical.service@vmbuildingsolutions.com 
en we contacteren je snel.

OPTIE 1  Je werkt al met Mastersystems.
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Ben je automatisch MasterRoofer voor de rest van je loopbaan?
Nee, je statuut is jaarlijks hernieuwbaar. Daarom staat er telkens een jaartal op vermeld. Om het 
MasterRoofer-label te behouden, volstaat 1 nieuwe, gevalideerde Mastersystems-werf per jaar.

Wat gebeurt er als een Mastersystems-werf niet gevalideerd wordt?
Dan contacteren we je en zoeken we samen naar een oplossing, zoals een bijkomende opleiding.

Kan je jouw MasterRoofer-label verliezen?
Dat kan, als:
• twee van de voorgestelde werven geen validatie krijgen,
• je klant gegronde klachten heeft over de installatie,
• je geen gebruik meer maakt van Mastersystems.

Ben je een nieuwe Mastersystems plaatser of wil 
je voortaan met Mastersystems werken?  
Dan kan je binnenkort ook genieten van de voordelen 
die het MasterRoofer programma biedt!

1. Niveau 1 opleiding: Ontdek alle voordelen van  
 Mastersystems EPDM via deze   
 kennismakingsopleiding.

2. Niveau 2 opleiding: Schrijf je in voor de praktische   
 niveau 2 opleiding. 

3. Werfopstart: Je start je eerste Mastersystems- 
 werf op onder begeleiding.  
 Je krijgt een extra duwtje in de   
 rug, met een cashback van 250 €  
 op je volgende Mastersystems  
 aankoop!

4. Werfvalidatie: Zodra je drie Mastersystems- 
 werven afgewerkt hebt, kan je   
 te werk gaan zoals vermeld op  
 de pagina hiernaast.  

OPTIE 2  Je wil graag met Mastersystems werken.

Cashback van 250 €
Vlieg je er na je opleiding niveau 2 
meteen in en plan je binnen de 3 
maanden een werfopstart (niveau 
3 opleiding) met Mastersystems?
Dan geven we je graag een duwtje 
in de rug met een cashback van 
250 € op je volgende aankoop van 
Mastersystems EPDM-producten.

Verzilver zo jouw bonus van 250 €:

1 Doe je Mastersystems-aankopen en bewaar je factuur.
2 Surf naar www.mastersystems-epdm.be/nl/cashback  

of scan de QR-code.
3 Vul het website-formulier aan met:

- De plaats van aankoop van je materiaal.
- Het nummer van je bon.
- Een foto van je factuur als bijlage.
- Het factuurnummer van de werfopstart.
- Het rekeningnummer van jouw onderneming.

Binnen de 30 dagen staat de 250 € op je rekening.

Succes met je Mastersystems-parcours!

CASHBACK-VOUCHER

T.W.V.

Cashback geldig na vertoon van 

uw Mastersystems-EPDM aankoopfactuur.

€250.250.0000

MAS/2021-CB-V-001
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MasterRoofer worden? 
Zet de eerste stap!

Je werkt al met Mastersystems.

1. Surf naar www.mastersystems-epdm.be/masterroofer

2. Registreer drie gerealiseerde Mastersystems-werven.  
(Meer info op pagina 6).

3. Na onze werfvalidaties verwelkomen we je graag als MasterRoofer!

Je wil graag met Mastersystems werken.
Schrijf je meteen in voor onze praktische niveau 2 opleiding 
via www.mastersystems-epdm.be

Heb je vragen of wil je meer info?
T + 32 (0)9 321 99 21 
technical.service@vmbuildingsolutions.com
www.mastersystems-epdm.be


