Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

Specimen

Oost

Dakcontrol bv

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

Titaniumlaan 98, 5221CK ´s-Hertogenbosch
KvK 56785674 - BTW NL8523.01.121.B01
E: info@dakcontrol.eu
Mobiel: 06 10332376 Kantoor: 073 690 00 27

www.dakcontrol.eu

CALL DAKINFO 0800-22 55 325

Gediplomeerd - VCA gecertificeerd
Beheerder brandmeldinstallaties

SCHADE PLAT DAK SCHOORSTEENSCHADE

24U
SERVICE

SPOED & NOOD
REPARATIES

AKTIE

STORMSCHADE

BEL GRATIS

STICHTING
KIND EN BRANDWOND

DAKGOOT LEKKAGE

€42,- NU €35,SCHOORSTEEN VEGEN: normaal
incl. bewijs voor de brandverzekering.
DAKGOTEN REINIGEN: normaal €3,- p/m NU €25,- tot 12 meter
Voor- en achterkant van de woning.
Dubbel tarief bij achterstallig onderhoud

DAKINSPECTIE:

Opsporen van lekkages op platte en/of 		
hellende daken van €29,50 NU €19,50

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

Overige inspectie:

Schoorsteen reparatie

Renovatie

Dakgoten reparatie ±
Schoorsteen vegen

mtr¹

Dakgoten reinigen ±

mtr¹

Op advies van de brandweer
na schoorsteenbrand!!!

Schade platte daken

Hellende daken

Gevelrenovatie
Achterstallig onderhoud
Stormschade
Anders namelijk:
SECOND OPINIE (offerte aanwezig) vrijblijvende tegenofferte.
DOORVALBEVEILIGING

- 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

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)

VOORKOM LEKKAGES VAN HELLENDE DAKEN

Nokvorsten reparatie d.m.v. kunststof.
Zowel nokvorsten als kantpannen
en loodaansluitingen.
Kijk op www.dakcontrol.eu voor Testrapport Flexim.
SCHOORSTEENRENOVATIE - LOOD - VOEGEN - IMPREGNEREN

VAKWERK OP HOOG
NIVEAU!

Wij kunnen u in een persoonlijke
presentatie uitleg geven over diverse
reparatie- en renovatiemiddelen.
Zo krijgt u een duidelijk beeld van
wat uw dak, schoorsteen of
gevel ten goede komt. Of het nu gaat
om een lekkage in uw dakgoot, een
kleine reparatie i.v.m. lekkage op uw
dak, voegwerk van uw schoorsteen
of een volledige gevelrenovatie .

Specimen
Schoorsteenrenovatie.
Loodreparaties bij schoorstenen.
Het voegen van schoorstenen.
Het impregneren van schoorstenen en gevels.

DAKGOTEN VOGELTRIM MONTEREN - VOGELNESTEN VERWIJDEREN

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

REINIGEN - DAKKAPELLEN - GEVELS - ROLLUIKEN - BOEIBOORDEN - DAKPANNEN - SINGELS

Voor

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

Na

RENOVATIE DAKKAPEL - REPAREREN BITUMEN & EPDM DAKEN

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

AFSPRAAK MAKEN?
Bel gratis of maak online een afspraak
met één van onze adviseurs op:

www.dakcontrol.eu
Bezoekadres:
TITANIUMLAAN 98, ‘s-HERTOGENBOSCH

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.

DAKCONTROL ADVISEERT:

Datum constatering:

-

-

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

Naam

:

Adres

:

Dak-, Schoorsteen & Geveltechniek

Postcode :
Plaats

:

Tel.nr.

:

Mobiel

:

E-mail

:

DAKCONTROL BV OOST
Antwoordnummer 10158
5200 VB ’s-Hertogenbosch

Ik wil graag een afspraak inplannen met een adviseur
Op kantoor

Op locatie

