Adres

:

:

:

Antwoordnummer 10158

5200 VB ’s-Hertogenbosch

Op advies van de brandweer
na schoorsteenbrand!!!

- Waterschade
- Stormschade
- Lekkage

STICHTING
KIND EN BRANDWOND

www.twitter.com/dakcontrol

Gediplomeerd - VCA gecertificeerd
Beheerder brandmeldinstallaties

Voorkant en achterkant woning €25,Bel voor een afspraak Mobiel: 06 10332376 Kantoor: 073 6900027

AANBIED

ING!

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

Antwoordnummer 10158, 5200 VB ’s-Hertogenbosch - KvK ’s-Hertogenbosch 56785674 - info@dakcontrol.eu

Onze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te ’s-Hertogenbosch - Onze medewerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun bedrijfspas. (zie het voorbeeld op onze website)

:

Deze week niet aanwezig, graag andere datum

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.

Za.

E-mail

December

Mobiel

DAKCONTROL BV

CALL DAKINFO

Vr.

:

SPECIMEN
Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

incl. montage

De firemaster ofwel de trekkap.
Speciaal voor open haarden.
Voorzien van een veegluik.
Ook in RVS beschikbaar.

Do.

Tel.nr.

SPOED & NOOD
REPARATIES

Wo.

Plaats

€159,-

CALL DAKINFO 0800-22 55 325

November

Postcode :

Firemaster

BEL GRATIS

Di.

DAKCONTROL ADVISEERT:

24U
SERVICE

:

Oktober

Naam

Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

Wij zijn deze maand in de regio

Reinigen - Onderhoud - Bouw & Verbouw - Reparatie - Renovatie van Dak, Schoorsteen en Gevels

-

September

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

-

Wij zijn deze week in de wijk: Ma.

ANTWOORDKAART DAKCONTROL BV

Dakcontrol bv

Datum constatering:

Nokvorsten & Kantpannen - Reparatie & Renovatie

Nokvorsten reparatie d.m.v. kunststof.
Zowel nokvorsten als kantpannen
en loodaansluitingen.
Kijk op www.dakcontrol.eu voor Testrapport Flexim.
Prijs op aanvraag
Schoorsteenrenovatie - Lood - Voegen - Impregneren

Schoorsteenrenovatie.
Loodreparaties bij schoorstenen.
Het voegen van schoorstenen.
Het impregneren van schoorstenen en gevels.
Prijs op aanvraag
Dakgoten vogeltrim monteren - Vogelnesten verwijderen

Plaatsen van vogeltrim (dakvoetprofiel):
Beschermt dakbeschot tegen het nestelen
van vogels boven/in de dakgoot.
Voorkomt lekkage!
Prijs op aanvraag

Reiniging van dakkapellen, gevels, rolluiken,
boeiboorden, dakpannen en singels.
Reinigen met professionele schoonmaakproducten.
Reinigt en beschermt tegen vervuiling.
Na

Prijs op aanvraag

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

Nieuwe schoorsteentechniek

€167,-

Schoorsteenvegen
Plaatsen van schoorsteenkappen
Reparatie van dakgoten
Schoonmaakwerkzaamheden
Dakinspectie
Dakgoten reinigen

€39,50 eenmalig
vanaf €79,prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
€29,50
€3,- per meter

(camera endoscoop uit Duitsland) met volledig rapport

Ik wil graag vrijblijvend informatie ontvangen over de volgende produkten en/of werkzaamheden:

Aankruisen waar u in geïnteresseerd bent. Vergeet niet uw adresgegevens in te vullen.
Reinigen van de schoorsteen (incl. bewijs voor de brandverzekering).
Schoorsteenreparatie (voegwerk-lood-bovenplaat-beschermingen op schoorsteen).
Vogelnesten verwijderen uit de schoorsteen
onder dakpannen
uit de dakgoten.
Oude en kapotte kant- of dakpannen vervangen of repareren.
Dakgoten reinigen (voorkant- achterkant-zijkant woning).
Dakkapellen reinigen. Informeer naar onze aktietarieven.
Dakgoten repareren d.m.v. vloeibaar zink of E.P.D.M.
Nieuwe dakgoten plaatsen
vogeldrain monteren
dakvoetprofielen monteren.
Plaatsen van flexibele stookkanalen. 10 jaar garantie.
Reparatie DAKWERKEN
Renovatie DAKWERKEN
platte daken
hellende daken.
Camerainspectie met volledig rapport voor stook- en ontluchtingskanalen.
DAKINSPECTIE voor makelaars en/of verzekeringsmaatschappijen.
Reinigingsproducten t.b.v. kachels of inzethaarden. Tevens vuurmondreparaties.
Reparatie GEVELWERKEN
Renovatie GEVELWERKEN.
Schoonmaakwerkzaamheden:
Dakkapel
Boeiboord
pannendaken
gevel.
SECOND OPINIE (offerte aanwezig) vrijblijvend tegenofferte.
IK WIL GRAAG DEZE MAAND VAN UW DIENSTEN GEBRUIK MAKEN: Sept. Okt. Nov. Dec.
s.v.p. aankruisen
Informatie over uw DAK & BOUW TOTAALPLAN.

SPECIMEN

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

Voor

DAKINSPECTIE
van €29,50 nu €19,50

A

DAKINSKTIE
PECTIE

(dubbel tarief bij achterstallig onderhoud)

Dakcontrol bv steunt

Wij zorgen voor een waterdicht dak en een veilige stookomgeving.
U helpt de kinderen aan een dak boven hun hoofd en aan de warmte die zij verdienen!

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

Reparatie van Bitumen en EPDM dakbedekkingen.
Föhnen en branden van nieuwe dakbedekking.
Opsporen en verhelpen van lekkages.
Voor het behoud van uw dak!

DOORVALBEVEILIGING

Prijs op aanvraag
Plaatsen van flexibele stookkanalen d.m.v. RVS Kopex voering

Het opknappen van schoorsteenpijpen.
Isoleren oude kanalen.
Plaatsen van flexibele stookkanalen
d.m.v. RVS Kopex voering.
10 jaar garantie op stookkanalen.
Prijs op aanvraag

www.savethechildren.nl

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

Snelle Service - klantgericht
extra kortingen en scherpe tarieven
DIGITAAL INVULLEN OP:

WWW.DAKCONTROL.EU

klantenservice 0900- 22 55 55 2

