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Algemeen
Voorkomen is beter dan genezen! Het gehele dak vernieuwen is een kostbare aangelegenheid die u kunt
voorkomen/uitstellen door preventief uw dak te laten inspecteren en renoveren. Om ervoor te zorgen dat uw dak
langer meegaat biedt Dakspecialist Brabant B.V. u een onderhoudscontract aan. Hiermee beperkt u de kans op
lekkages maar verlengt u ook de levensduur van uw dak. De lage jaarlijkse kosten van het onderhoudscontract
leveren u dus op de langere termijn een besparing op.
Wat houdt het onderhoudscontract in:
Om de waterdichtheid en langere levensloop van uw dak te bewerkstelligen heeft uw dak op structurele basis
onderhoud nodig. Daarom is het raadzaam een onderhoudscontract aan te gaan. Wat is inbegrepen in dit
onderhoudscontract?
•
•
•
•
•
•
•

Een dakinspectie inclusief foto’s
Het nalopen van de dakpannen
Het nalopen van het lood- en zinkwerk
Het controleren van de voegen
Het reinigen van de dakgoten
Het signaleren van mankementen die een lekkage kunnen veroorzaken
Kleine reparaties (zoals het vervangen van een dakpan)

Onze dakinspecteur zal u verslag uitbrengen over de bevindingen van de dakinspectie en de foto’s mondeling
toelichten. Daarnaast krijgt u advies en kunt u uiteraard uw vragen stellen.
Duur, opzeggen en tarieven
Tarieven
Termijn van het contract

Prijs (excl. BTW)

Jaarlijks onderhoud (1 x per jaar)

€ 55

2 jaar

€ 100

5 jaar

€ 250

Een maand voor afloop van uw onderhoudscontract zal een van onze medewerkers u contacteren met de vraag
of u uw contract wil verlengen. Uw contract wordt dus niet stilzwijgend verlengd.
Indien u een onderhoudscontract aan wil gaan, kunt u de invulstrook hieronder invullen en inleveren bij een van
onze medewerkers ter plaatse of mailen naar info@dakspecialistbrabant.nl

Ja, ik wil graag een onderhoudscontract en telefonisch benaderd worden voor een
afspraak
Naam:…………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………………………………………………………..
Woonplaats:……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………….
Duur contract
1 jaarlijks onderhoud (1 x per jaar)
2 jaar
5 jaar

