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10 ÅRS GARANTI FOR VELUDFØRT ARBEJDE



HÅNDVÆRKERENS TRYGHEDSGARANTI 
TILLÆGSGARANTI

TEGLTAG
 

Udvidet dækning af Håndværkerens Tryghedsgaranti fra 200.000 kr. til 500.000 kr.

Håndværkerens Tryghedsgaranti er unik på markedet og er 
etableret for at yde dig, som køber af håndværksydelser, 
størst mulig sikkerhed for den håndværksmæssige kvali-
tet af det færdige arbejde. Der udstedes et garantibevis til 
køberen på det specifikke arbejde.  

Mange husejere bliver overraskede over, at de ikke er sikret 
mod fejl og mangler, hvis håndværksfirmaet ophører med 
at eksistere, eller nægter at udbedre skader på baggrund af 
berettigede klager over udført arbejde på deres hus.
 
Med Håndværkerens Tryghedsgaranti er du i tilfælde af fejl 
og mangler ved arbejdets udførelse, som entreprenøren 
ikke kan udbedre, garanteret en kontant betaling fra et 
uafhængigt garantiselskab. 

Udover fejl og mangler ved selve arbejdets udførelse dæk-
ker Håndværkerens Tryghedsgaranti også krav på følgeska-
der, som kan henføres til arbejdet. Følgeskader kan i mange 
tilfælde overstige fakturabeløbet med flere 100%, som 
eksempelvis ved en utæt tagkonstruktion. 

Hvis entreprenøren er medlem af Dansk Byggeri og dermed 
er dækket af Byg Garantiordningen, er du sikret mod syn-
lige fejl og mangler ved det udførte arbejde i op til 3 år og 
skjulte fejl og mangler i op til 10 år. Byg Garantiens dækning 
er begrænset til den pris, du har betalt håndværkeren for 
arbejdets udførelse eller maksimum 150.000 kr. og dækker 
ikke følgeskader. 

Håndværkerens Tryghedsgaranti dækker fejl og mang-
ler samt følgeskader, der opstår i en periode på 10 år 
efter arbejdets udførelse. Håndværkerens Tryghedsgaranti 
kan overdrages til køber ved salg af huset, hvorved salgs-
prisen kan øges og din risiko som sælger kan reduceres. 

Når du vælger en entreprenør, der er dækket under både 
Byg Garantiordningen og Håndværkerens Tryghedsgaranti, 
er du bedre dækket i forbindelse med den håndværksmæs-
sige udførelse af arbejdet på dit hus. 

www.håndværkerens-tryghedsgaranti.dk

HVAD OMFATTER TILLÆGSGARANTIEN? 
Tillægsgarantien udvider det beløbsmæssige dæknings-
omfang af Håndværkerens Tryghedsgaranti fra 200.000 kr. 
inkl. moms op til entreprisens beløb (jf. tilbud på tillægs-
garanti/garantibevis) dog max. 500.000 kr. inkl. moms. pr. 
entreprise. Øvrige vilkår i Håndværkerens Tryghedsgaranti 
er gældende uden ændringer, tilføjelser eller indskrænknin-

ger. Tillægsgarantien og den hermed forbundne udvidelse 
gælder alene for de arbejder, som fremgår af det garanti-
bevis, der udstedes på det specifikke arbejde. Tillægsga-
rantien tegnes mod en præmiebetaling til entreprenøren og 
er alene gældende, hvor entreprenøren tydeligt præcisere 
dette i tilbuddet/aftalegrundlaget, og hvor husejeren kan 
fremvise et gyldigt garantibevis hvor det fremgår, at der er 
tegnet tillægsforsikring og til hvilket beløb.
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