
Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek
Dakcontrol bv

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

Dakcontrol adviseert:

RUBBER COATINGS

www.cantexrubber.eu

Cantex Rubber is een afdichtende 
en beschermende vloeibaar rubber 
coating. Met zijn goede hechting 
op vrijwel alle ondergronden is dit 
product voor iedere professionele 
vakman en doe-het-zelver dé beste 
keuze op het gebied van afdichting 
en bescherming

STICHTING
KIND EN BRANDWOND

Gediplomeerd - VCA gecertifi ceerd
Beheerder brandmeldinstallaties

Voor uitgebreide informatie:

Hoofdvestiging:
Dakcontrol bv
Titaniumlaan 98
5221 CK ‘s Hertogenbosch

ANTWOORDNUMMER 10158
5200 VB  ‘s-Hertogenbosch

Hoofdvestiging: (+31) 073 - 6900027
Dakcontrol Noord: (+31) 050 - 2804124
Telefoon algemeen: (+31) 073 - 6419530
Mobiel:  (+31) 06 - 10332376
Klantenservice: 0900 2255552

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

Bankrelatie : NL61 INGB 0004 9007 20
Bankrelatie : NL12 ABNA 0549 4866 23

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

ANTWOORDNUMMER 672
9700 WB  Groningen

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

w w w. d a kco n t r o l. e u

BEL GRATIS
0800-22 55 325 CALL DAKINFO

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!

Dakcontrol steunt:

DAKCONTROL OFFERTE   CANTEX  -  reparatie / renovatie

 PLATTE DAKEN REPARATIE. Voorbereiden van de juiste montage, bestaande constructie in de 
 juiste staat laten. Het oude dakoppervlak vetvrij maken en voorzien van Cantex rubber coating.
 Prijs per m2 €  Totaal aantal m2  X €   € 

 PLATTE DAKEN RENOVATIE. Het voorbereiden van de juiste montage, incl. mastiek en/of kant-
 stroken. Vetvrij maken van oude ondergrond incl. daktrim of zinken lijst.
 Voorzien van Cantex Silicone Roofcoating - vloeibaar rubber.
 Prijs per m2 €  Totaal aantal m2  X €   € 

 DAKKAPEL REPARATIE /RENOVATIE . Het volledige dakoppervlak grondig schoon en vetvrij 
 maken. Oude aansluitingen en bestaande materialen voorzien van Geotex. Daarna het totale 
 dakoppervlak voorzien van CANTEX RUBBER COATING.
 Prijs per m2 €  Totaal aantal m2  X €   € 

 DAKGOTEN REPARATIE. Het schoonmaken van dakgoten. Grote openstaande lasnaden en/of 
 grote scheuren dichtzetten met Geotex. Daarna dakgoten en aansluiting regenwaterafvoer 
 volledig voorzien van CANTEX RUBBER COATING. 
 Prijs per strekkende meter €  Totaal aantal meters  X €   € 

 BALKONS REPARATIE / RENOVATIE . €   € 
 OVERIGE (reparatie / renovatie d.m.v. Cantex rubber coating)  

 € 
 ARBEIDSLOON  €  per uur X  werknemers.    € 
 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 � rma DAKCON-
TROL B.V. Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na o� ertedatum. U heeft kennis genomen van de betalings- en leveringsvoorwaarden die de � rma DAKCONTROL B.V. hanteert. Deze o� erte 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  SUBTOTAAL € 
 6% BTW €  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)

  OFFERTE       OPDRACHT      FACTUUR                 DATUM :  

NAAM :     

ADRES :   

PC/WOONPLAATS :  

TEL.NR.:    MOBIEL: 

E/MAIL :  

BETALINGSWIJZE :     Contant      Pin       Internet Bankieren       iDEAL

BETALINGSREGELING * : €  p.mnd  x  mnd.   Totaal: € 

  Foto’s toesturen via mail          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.

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

www.savethechildren.nl

SILICONE ROOF COATINGS
RUBBER COATINGS

SPECIMEN
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Er hoeft door de aannemer (dakcontrol bv) geen 
hak- en sloopwerk uitgevoerd te worden. Het 
verwijderen en afvoeren van oude dakbedek-
kingen en/of daklijsten is dus ook niet nodig. Dit 
voorkomt onvoorziene kosten voor timmer- en 
loodgieterswerk. Tevens bent u ervan verzekerd 
dat bij het renoveren van uw oude dakoppervlak 
beslist geen asbest vrijkomt. Dit voorkomt hoge 
kosten i.v.m. milieu wetgeving. (stortkosten 
zullen per gemeente verschillen)

CANTEX hecht op vrijwel alle ondergronden en 
is speciaal ontwikkeld voor de bouw. CANTEX is 
uitermate geschikt voor het afdichten, repareren 
en of renoveren van dakgoten en platte daken 
op o.a. garages of dakkapellen. Het product is 
uiterst snel  te verwerken. 
Bij overige materialen zoals beton-zink-steen-
voegen-hout-glas, wordt Cantex in de bouw 
steeds vaker toegepast.

Waar andere reparatiematerialen of coatings 
geen juiste weerstand bieden tegen stilstaand 
water, denkt u hierbij aan bitumen ouder dan 5 
jaar en de craquelévorming die daar ontstaat, 
is Cantex Sillicone Roof Coating resistent tegen 
stilstaand water.

Speciaal voor grote dakoppervlakken ontwik-
keld: een witte siliconen coating. Waar zwarte 
bitumen of epdm dakbedekking voor hoge 
temperaturen onder het dak kan zorgen, zal deze 
witte siliconen rubber minimaal 80% van het 
zonlicht re� ecteren. Dit leidt ertoe dat op warme 
dagen de temperatuur in een gebouw enkele 
graden lager blijft dan bij de oude dakbedekking.

Hoge Re� exiewaarde: de koelere ondergrond 
en re� ectie zorgen tevens voor een hogere op-
brengst van zonnepanelen, dit scheelt al gauw 
20% in de  benodigde koelenergie .

Conclusie & garantie

- Multifunctioneel & Milieuvriendelijk

- Besparend in loonkosten van aannemers 

- 90 % sloopwerken uitgesloten

- Prijstechnisch voordeliger dan huidige dak materialen

- Applicatie naadloos & snelle applicatie

- 10 jaar garantie reparatie werkzaamheden

- 20 jaar  garantie renovatie werkzaamheden

VOORDELEN & EIGENSCHAPPEN DAKCONTROL & CANTEX

www.dakcontrol.eu

Platte daken

Balkons

Loodaansluitingen

Dakgoten

Renovatie

Reparatie

www.cantexrubber.eu

- Minimaal 1000 % blijvend elastisch
- Water- en luchtdicht
- Beschermt tegen corrosie en erosie
- Ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- UV- bestendig
- Zout en chemicalien resistent

Eenvoudige verwerking met Roller - Kwast - Airless 
(wordt vaak toegepast bij grotere oppervlakken 
o.a. bij bedrijven).

20 jaar garantie op
Cantex Rubber Coatings  & Silicone roof coating

DAKCONTROL BV: 
GECERTIFICEERDE APPLICATEURS

- Zinken dakgoten (bak 44) (bak 38)
- PVC dakgoten (mastgoten & bakgoten)
- Aluminium dakgoten
- Polyester dakgoten
- Kielgoten 
- Hemelwaterafvoeren (regenpijpen)
- Bitumineuze daken (platte daken)
- Wateruitloop (plat & hellend dak)
- Golfplaten & singels 
- Daktrim, daklijsten & boeiboorden
- Dakkapellen, dakramen en dakvensters
- Betonnen daken & betonnen dakgoten
- Loodaansluitingen van o.a. schoorstenen
- Topsecties t.b.v. schoorsteen
- Montage schoorsteen beschermingen 
- Dakterrassen & balkons
- Stacaravans, bungalows & Recreatiewoningen  
 (platte daken)
- Bedrijfspanden & verzamelgebouwen
 (platte daken)
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Download gratis de “Dakcontrol-app”.

Bekend van TV

Snelle Service - klantgericht  
extra kortingen en scherpe tarieven

DIGITAAL INVULLEN OP:

WWW.DAKCONTROL.EU
klantenservice 0900 - 22 55 55 2

Snelle Service - klantgericht  
extra kortingen en scherpe tarieven

DIGITAAL INVULLEN OP:

WWW.DAKCONTROL.EU
klantenservice 0900 - 22 55 55 2

CANTEX TOEPASSINGEN

SPECIMEN


