DAKCONTROL OFFERTE FLEXIM - reparatie / renovatie
OFFERTE
NAAM :
ADRES :

OPDRACHT

FACTUUR

DATUM :

E/MAIL :

Hoofdvestiging:
Dakcontrol bv
Titaniumlaan 98
5221 CK ‘s Hertogenbosch

Vestiging regio noord:
Dakcontrol bv Noord
Rigaweg 1
9723 TE Groningen

ANTWOORDNUMMER 10158
5200 VB ‘s-Hertogenbosch

ANTWOORDNUMMER 672
9700 WB Groningen

Hoofdvestiging:
Dakcontrol Noord:
Telefoon algemeen:
Mobiel:
Klantenservice:

KVK ‘s-Hertogenbosch 56785674
BTW nr NL 8523.01.121.B01

SPECIMEN

PC/WOONPLAATS :
TEL.NR.:

BETALINGSWIJZE :

MOBIEL:

Contant

Pin

Internet Bankieren

BETALINGSREGELING * : €
Foto’s toesturen via mail

p.mnd x

iDEAL

mnd. Totaal: €

KLANTNR.

: foto@dakcontrol.eu

* Bovengenoemde betalingsregeling kan alleen tot stand komen in overleg met de directie.

SCHERPE PRIJZEN BIJ COLLECTIEVE WERKZAAMHEDEN, b.v. samen met buren, vrienden, kennissen.
NOKVORSTREPARATIE. Het uitbikken en mosvrij borstelen van de nokpannen. Alle loszittende
cementdelen worden verwijderd en daarna in FLEXIM Dakmortel gezet. Na afloop dakgoten reinigen.
Prijs per strekkende meter €
Totaal aantal meters
X€
NOKVORSRENOVATIE. Het verwijderen van bestaande nokvorsten en cementdelen, daarna nieuwe
nokvorsten in FLEXIM Dakmortel plaatsen (evt. hergebruik). Na afloop dakgoten reinigen.
Prijs per strekkende meter €
Totaal aantal meters
X€
SCHUBBEN (MANEN) REPARATIE. Het opnieuw richten van de bestaande nokvorsten in de juiste
richting van de woning. Daarna schubben (manen) voorzien van FLEXIM Dakmortel.
Totaal aantal meters
X€
Prijs per strekkende meter €
KANTPANNEN REPARATIE. Het rechtleggen van bestaande kantpannen van de woning.
Tevens aansluiten op de gevel incl. voorzien van FLEXIM Dakmortel.
Prijs per strekkende meter €
Totaal aantal meters
X€
DAKRAAM REPARATIE / RENOVATIE. €
OVERIGE (reparatie / renovatie d.m.v. Flexim)

(+31) 073 - 6900027
(+31) 050 - 2804124
(+31) 073 - 6419530
(+31) 06 - 10332376
0900 2255552

E-mail: info@dakcontrol.eu
flexim@dakcontrol.eu

per uur X

Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

Bankrelatie : NL61 INGB 0004 9007 20
Bankrelatie : NL12 ABNA 0549 4866 23
naar aanleiding van onze brochure, neem dan telefonisch contact met ons op of stuur de gratis antwoordkaart in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

€

€

Dakcontrol adviseert:

BEL GRATIS

ATTENTIE: op verzoek van de klant moeten onze medewerkers zich kunnen legitimeren met hun bedrijfspas (zie onze website). Wilt u meer informatie
€

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

CALL DAKINFO 0800-22 55 325

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!

DAKMORTEL

Kant-en-klare multi-funcionele
dakmortel.

gen van alle soorten dak- en hulppannen.

€
€

werknemers.

STICHTING
KIND EN BRANDWOND

€

BIJZONDERHEDEN EN/OF ANDERE WERKZAAMHEDEN
€
Algemene opmerkingen: Aan de voorzijde van de woning dient het trottoir leeg te zijn voor het plaatsen van materialen voor onze werkzaamheden. Stortgelden van het bouwafval zijn voor de firma DAKCONTROL B.V. Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na offertedatum. U heeft kennis genomen van de betalings- en leveringsvoorwaarden die de firma DAKCONTROL B.V. hanteert. Deze offerte en/of factuur
is inclusief alle benodigde materialen, lonen, sociale lasten, belastingen, reis- en verblijfskosten en verzekeringen. Het gebruik van water en electra zal door de consument ter beschikking worden gesteld.

KLANT VOOR AKKOORD

DAKADVISEUR
6% BTW €

SUBTOTAAL
21% BTW €
TOTAAL INCL. BTW

€
€
€

Met het ondertekenen van deze off. / opdr. en/of factuur gaat u akkoord met de gestelde betalings- en leveringsvoorwaarden die wij hanteren (zie onze website)
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)

www.savethechildren.nl

Bij uitstek geschikt

voor het onverbrekelijk vastleg-

Dakcontrol steunt:

€
ARBEIDSLOON €

Dakcontrol bv

Voor uitgebreide informatie:

Gediplomeerd - VCA gecertificeerd
Beheerder brandmeldinstallaties

w w w.dakcontrol.eu

www.flexim.nl

Dat werkt
lekker snel!

Dakcontrol werkt al jaren met FLEXIM voor renova-

blijven werken. FLEXIM is zeer snel te verwerken.
De juiste, snelle verwerking bevordert het uithardingsproces van de bestanddelen die in dit
product op zorgvuldige wijze zijn samengesteld.
Dakcontrol handhaaft de garantievoorwaarden
die Flexim hanteert.

Wat is FLEXIM
FLEXIM is een kant-en-klare, stormvaste eindaf-

Chaperon

werking voor uw dak die blijvend elastisch is.
Belangrijk hoofdbestanddeel is het natuurproduct

5200 VB ’s-Hertogenbosch

De gepatenteerde dakmortel wordt naar
vele landen geëxporteerd.

is voor ons de beste reden om met FLEXIM te

Antwoordnummer 10158

SPECIMEN
Renovatie

Buitengewoon duurzaam en ontwikkeld vanuit
een ecologische gedachte met als hoofdbestanddeel ouderwetse groene lijnzaadolie.

tie, onderhoud en reparatie. De bewezen kwaliteit

DAKCONTROL BV

De professionele bouwwereld werkt al jaren
met FLEXIM dakmortel, al sinds 1985 het
kwaliteitsproduct voor onderhoud, renovatie
en nieuwbouw!

DAKCONTROL & FLEXIM GARANTIE

Nokvorst

Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

FLEXIM International bv

lijnzaad, (lijnoliestopverf ) al eeuwenlang bekend
in de bouw.

Onderhoud

In FLEXIM zijn geen schadelijke stoffen als asbest
is

FLEXIM

uitermate

gemakkelijk te hanteren op alle daken.

Daarom FLEXIM

Bekend van TV

FLEXIM komt door de in jaren bewezen kwaliteit
standaard voor in veel bouwbestekken.

Schubben / manen

Download gratis de “Dakcontrol-app”.

Kant en klaar, veilig verwerkbaar, lichtgewicht,
blijvend flexibel en direct waterafstotend.
Voor het vastleggen van nokvorsten, gevel en
kantpannen, chaperon- en knikpannen, leien en
rietvorsten. Dicht aansluitingen bij dakramen,

Reparatie

schoorstenen en golfplaten. Afdichting van
scheuren bij loodaansluitingen en pannen.

Snelle Service - klantgericht
extra kortingen en scherpe tarieven

Uit milieu-overwegingen is bij de product-

DIGITAAL INVULLEN OP:

WWW.DAKCONTROL.EU

ontwikkeling van FLEXIM het gebruik van

klantenservice 0900 - 22 55 55 2

asbest en CFK’s vermeden.

www.flexim.nl

www.dakcontrol.eu

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

(CFK-vrij)

Dat werkt
lekker snel!

polystyreen

ANTWOORDKAART DAKCONTROL BV

of anderszins verwerkt. Door toevoeging licht

