
SOFTY
Softy ontvettingsmiddel. Polijst, reinigt, ontvet en herstelt. 
Aanbevolen voor aluminium raam- en deuromlijsting.
Ook voor het reinigen van trespa , dakkapellen, rolluiken, 
TV-schotels en zonnepanelen, PVC, serre’s, etc.
PRIJS OP AANVRAAG

FAST CLEANER
Veilige chemische onderhoudsproducten op waterbasis. 
Supersnelle vernieuwingskracht. Het dringt diep in de op- 
gehoopte vetlaag door en breekt de structuur van vuil en vet af.
Voor ruitjes van houtkachels, voorzetkachels en 
inzethaarden, spatschermen, open haarden, brand- 
en roetschade’s.
PRIJS OP AANVRAAG

AIR-A-WAY
STANK- EN GEURVERNIETIGER

De geur wordt niet afgedekt maar volledig vernietigd. Het 
product gaat een reactie aan met de stankbron die hierdoor 
omgezet wordt in een aangename neutrale geur.  
Aanbevolen voor airco’s winterstop en Kliko’s.
PRIJS OP AANVRAAG

GREENSTOP
BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG EN ALGEN

Voor de verwijdering van groen aanslag (algen, mos) op 
ramen en kozijnen, stoepen, terrassen, (riet)daken en gevels.
PRIJS OP AANVRAAG

GRAFFITY REMOVER
GRAFFITI VERWIJDERAAR

Voor het verwijderen van ongewenste bekladdingen.
Graffiti Remover heeft een bijzonder snelle werking, ook op 
dieper ingedrongen vervuiling.
PRIJS OP AANVRAAG

www.dakcontrol.eu

Antwoordnummer 10158
5200 VB ‘s-Hertogenbosch
www.dakcontrol.eu
Fax: 073 - 7521109
KvK ’s-Hertogenbosch 17127332
info@dakcontrol.eu

POLISHER 
GLANSMIDDEL VOOR ROESTVRIJ STAAL

Polisher reinigt, geeft glans en beschermt in één keer.
Het product verwijdert stof en lichte atmosferische aanslag. 
Zeer hoog beschermend vermogen
                                  PRIJS OP AANVRAAG

GEVELREINIGER PASTA
KRACHTIGE GEVELREINIGER

Zeer krachtige gevelreiniger. Verwijdert doeltreffend 
verkeersvuil, industriële neerslag, salpeteruitslag enz....Kan 
direct op  bakstenen, schoorstenen, e.d.
PRIJS OP AANVRAAG 

ADVIES - BEGLEIDING - BESTELLEN - LEVEREN - en/of  REALISATIE

Datum constatering:           -             -

KIJK OP WWW.DAKCONTROL.EU  BIJ GASTENBOEK NAAR ONZE REFERENTIES VAN TEVREDEN KLANTEN

Dakcontrol b.v. werkt uitsluitend met gediplomeerde medewerkers o.a. beheerder brandmeldinstallaties.
Medewerkers van Dakcontrol b.v. kunnen zich altijd als zodanig legitimeren.
Na het reinigen van de schoorsteen ontvangt u een bewijs voor de brandverzekering.
Op al onze reparaties wordt vooraf een prijsopgave gegeven.
Op al onze reparaties en renovaties is garantieperiode van 5 tot 10 jaar van toepassing.
Onze reparaties zijn uitsluitend tegen contante betaling, mits anders overeengekomen.
Onze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 17127332

DAKCONTROL B.V. ADVISEERT
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Met vriendelijk groet, Team Dakcontrol b.v.
STUUR ONZE ANTWOORDKAARTEN IN VOOR MEER INFORMATIE

Geachte bewoner,

24U2

Gediplomeerd - VCA gecerti�ceerd
Beheerder brandmeldinstallaties

volg ons op twitter:
www.twitter.com/dakcontrolDonateur van

BEL GRATIS
0800-22 55 325 CALL DAKINFO

Wij zijn bereikbaar op: Ma. t/m  Do. 09.00 - 21.00
 Vrijdag & Zaterdag 09.00 - 17.00

Bel voor een afspraakBel voor een afspraak
Reinigen – Onderhoud – Bouw & Verbouw - Reparatie - Renovatie van Dak, Schoorsteen en Gevels

CALL DAKINFOCALL DAKINFO
- Waterschade
- Stormschade
- Lekkage

- Waterschade
- Stormschade
- Lekkage

SERVICE
SPOED & NOOD

REPARATIES

www.dakcontrol.eu
DAK-, SCHOORSTEEN & GEVELTECHNIEK DAKCONTROL B.V.    is niet aansprakelijk voor

roetschades ontstaan door verkeerde aansluitingen van kachels of haarden en/of achterstallig onderhoud.

Mobiel : 06 10332376     Kantoor 073 6900027
STICHTING KIND EN BRANDWOND

Op advies van de brandweer
na schoorsteenbrand!!!

Dakcontrol b.v.
Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

Voorkant en achterkant woning €25,-Voorkant en achterkant woning €25,-Voorkant en achterkant woning €25,-

Wij zijn deze week in de wijkWij zijn deze week in de wijk

Datum Servicedag:  - -

Scherpe prijzen bij collectieve werkzaamheden o.a. 
Dakgoten reinigen  en/of  Dakkapellen reinigen

Dakcontrol b.v. werktijden:
V.M. voor de middag 07.00 - 13.00 uur
N.M. na de middag 12.00 - 16.00 uur

Bel vandaag nog voor een afspraak zodat wij u in de planning mee op kunnen nemenBel vandaag nog voor een afspraak zodat wij u in de planning mee op kunnen nemen

AANBIEDING!Nieuwe schoorsteentechniek
(camera endoscoop uit Duitsland)
Schoorsteenvegen
Plaatsen van schoorsteenkappen
Nokvorsten reparatie
Plaatsen van stookkanalen

Dakgoten reinigen
Dakinspectie

€ 167,-
Met volledig rapport
€ 38,- eenmalig
vanaf € 79,-
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

€ 3,- per meter
€ 29,50

(dubbel tarief bij achterstallig onderhoud)
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Dak- en schoorsteentechniek

DAKCONTROL B.V.

Antwoordnummer 10158

5200 VB ’s-Hertogenbosch

ANTWOORDKAART DAKCONTROL BV
Stuur deze kaart gratis in, verzendkosten zijn al betaald
dus postzegel is niet nodig.

Naam :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Tel.nr. :

Mobiel :

E-mail :

Deze week niet aanwezig, graag andere datum. Dakcontrol b.v.
Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

SPECIMEN



Reparatie van Bitumen en EPDM dakbedekkingen.
Föhnen en branden van nieuwe dakbedekking.

Opsporen en verhelpen van lekkages.
Voor het behoud van uw dak!

Prijs op aanvraag

Opknappen van schoorsteenpijpen.
Isoleren oude kanalen.

Plaatsen van �exibele stookkanalen
d.m.v. RVS Kopex voering. 10 jaar garantie!

Prijs op aanvraag

Reiniging van dakkapellen, gevels, rolluiken,
boeiboorden, dakpannen en Singels.

Reinigen met professionele schoonmaakproducten.
Reinigd en beschermd tegen vervuiling.

Prijs op aanvraag

Plaatsen van vogeltrim (dakvoetpro�el):
Beschermd dakbeschot tegen het nestelen

van vogels boven / in de dakgoot
Voorkomt lekkage!

€39,- per meter incl. montage

Reinigen van o.a DAKKAPELLEN - ROLLUIKEN
overige:
Reinigen van o.a. SIERKAP - SCHOORSTEENPIJP 
overige:
Reinigen van o.a. (mos - alg ) DAKPANNEN - GEVEL
overige:
Reinigen van o.a RUITJES VAN INZETHAARDEN - SPATSCHERMEN 
overige:
IMPREGNEREN van o.a. SCHOORSTENEN - GEVELS
overige:
Gelieve een afspraak te maken om schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren
Gelieve een afspraak te maken om vrijblijvend een o�erte uit te brengen
overige:
REPARATIEWERKZAAMHEDEN EN / OF SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
















Aankruisen waar u in geïnteresseerd bent. Vergeet niet uw adresgegevens in te vullen.

Naam :   Tel.nr. :

Adres :   Mobiel :

PC/plaats :   E-mail :

Stuur de ingevulde antwoordkaart in een enveloppe zonder postzegel naar:
Dak en Schoorsteentechniek DAKCONTROL B.V.  -  Antwoordnummer 10158, 5200 VB  's-Hertogenbosch

Aankruisen waar u in geïnteresseerd bent.

Nokvorsten reparatie d.m.v. kunsstof.
Zowel nokvorsten als kantpannen

en loodaansluitingen.
Kijk op www.dakcontrol.eu Testrapport Flexim

Prijs op aanvraag

PROFESSIONELE REINIGINGSMIDDELEN VOOR PARTICULIER GEBRUIK

Nokvorsten & Kantpannen  -  Reparatie & Renovatie

Schoorsteen renovatie  -  Lood - Voegen - Impregneren

Dakgoten vogeltrim monteren  -  Vogelnesten verwijderen

CLEANEN  -  Dakkapellen - Gevels - Rolluiken - Boeiboorden - Dakpannen - Singels

RENOVATIE DAKKAPEL Repareren Bitumen & EPDM Daken  b.v.  Woonhuis - Garage - Carport

Plaatsen van flexibele stookkanalen d.m.v. RVS Kopex voering

Schoorsteenrenovatie
Loodreparaties bij schoorstenen

Het voegen van schoorstenen
Het impregneren van schoorstenen en gevels

Prijs op aanvraag

Schoorsteen renovatie - Lood - Voegen - Impregneren

Voor Na

- Ramen vanaf de 1e verdieping
- Borstweringen
- Ramen, vast en draaiend
- Goedgekeurd NEN6702
- Montage in alle kozijnen
- Afwijkende maat en kleur

DOORVALBEVEILIGING ANTI-KLIMSTRIP - Voorkomt klimmen op muren
   en daken
- Duurzaam en onderhoudsvrij
- Afschrikwekkend
- E�ectief
- Niet storend in het buitenbeeld BEL GRATIS

0800-22 55 325 

Aspirator
vanaf  €379,-

Bevorderd een goede trek voor
een prima verbranding

in uw stookkanaal.

Speciaal ontwikkeld voor rookkanalen
met een zeer slechte trek.

Zowel open haarden als houtkachels.
Bevorderd 79% trek in het rookkanaal.

Speciaal voor toepassing
onder sierkappen.

Voor de juiste trek in uw stookkanaal.

Bedoeld voor het plaatsen op
ontluchtings- en ventilatiekanalen.

Beschermt tegen
vogels en regeninslag.

De Firemaster ofwel de trekkap.
Speciaal voor open haarden.
Voorzien van een veegluik.

Ook in RVS beschikbaar.

Firemaster
€149,-

 Vesta Air Spinner
€389,-

 Vesta Air Luxe
laag model €153,-

Combi Master
€79,-

www.dakcontrol.eu
DAK-, SCHOORSTEEN & GEVELTECHNIEK
Gediplomeerd Schoorsteenveger & Dakewerker  VCA gecerti�ceerd

Onze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te ’s-Hertogenbosch

Antwoordnummer 10158 Fax: 073 - 7521109
5200 VB  ’s-Hertogenbosch KvK ’s-Hertogenbosch 17127332
www.dakcontrol.eu info@dakcontrol.eu

DAKINSPECTIE van € 29,50 nu  € 17,50   AKTIEDAKINSPECTIE

R V S  S I E R K A P P E N

De Royal Sierkap is
een kroon op uw huis en haard!

Prijs op aanvraag
Incl. 5 jaar cleanservice

Opsporen van lekkages door water- en of stormschade m.b.v. digitale camera
door onze medewerkers geconstateerd en tevens gefotografeerd.

Ik wil graag vrijblijvend informatie ontvangen over de volgende produkten en/of werkzaamheden:
Nokvorsten reparatie d.m.v. �exim (kunststof dakmortel)
Oude antennes / asbestpijpen verwijderen van dak en / of schoorsteen
Brand of rook/koolmonoxide melders plaatsen in mijn woning
Oude en kapotte kant- dakpannen vervangen of repareren
Plaatsen van beschermingen op ontluchtings- en stookkanalen
Dakkapellen reinigen.  Informeer naar onze aktietarieven
Dakgoten repareren d.m.v. vloeibaar zink of E.P.D.M.
Dakgoten voorzien van vogelwerende dakvoetpro�elen
Plaatsen van �exibele stookkanalen    10 jaar garantie
Vogelnesten verwijderen uit ontluchtings- of stookkanalen
Camerainspectie met volledig rapport voor stook- en ontluchtingskanalen
DAKINSPECTIE voor makelaars en/of verzekeringsmaatschappijen
Reinigingsproducten t.b.v. kachels of inzethaarden. Tevens vuurmondreparateis
Complete schoorsteenrenovatie - voegen - impregneren - bovenplaat - loodreparaties
Ik wil graag gebruik maken van uw diensten maar ben deze week niet aanwezig
Voor een veegbewijs voor de brandverzekering of overige werkzaamheden
Inbraakbeveiliging op plat of hellend dak
Informatie over uw DAKTOTAALPLAN en/of LEASEPLAN
Schoonmaakproducten voor b.v. rolluiken, kozijnen en dakkapellen
INFORMEER NAAR ONZE RVS SIERKAPPEN (20 JAAR GARANTIE)

Aankruisen waar u in geïnteresseerd bent

SPECIMEN


