Uw dak is een inspectie waard

U overweegt renovatie van uw dak?
U wilt uw huis een mooiere uitstraling geven?
U wilt uw huis energiezuiniger maken?
Of U vraagt zich af of uw dak nog in goede staat is?
Doe dan de Dakmeester Dakinspectie

De Dakmeester Dakinspectie
Onze dakinspectie bestaat uit een volledige controle op de bouwkundige staat van uw dak.
Wij als Dakmeester inventariseren de technische staat van de materialen en leggen
eventuele oneffenheden vast. Ook controleren wij op windvastheid en kijken naar de
potentiële gebruiksduur. Daar waar nodig fotograferen wij mogelijk kritieke plekken.
Uiteindelijk bieden wij u een overzichtelijk inspectierapport aan met onze bevindingen en
aanbevelingen. Deze aanbevelingen leiden uiteindelijk tot een renovatie advies.

Uw huis, een kostbaar bezit,
met een fraaie uitstraling
Uw dak bepaalt vaak voor meer dan 40% de uitstraling van uw huis. Als u
uw huis wilt verfraaien, of beter verkoopbaar wilt maken, kies dan voor
de juiste soort en kleur dakpannen. In ons advies vindt u verschillende
keuzes, maar nog belangrijker: Welke dakpannen zijn het meest geschikt
voor uw dak zonder dat er veel extra kosten bijkomen voor allerlei
aanpassingen?

Isoleren

Zonne-energie

In de rapportage geven wij aan op welke manier uw dak het beste kunt isoleren; immers warmte stijgt op en verdwijnt door uw dak
naar buiten als uw dak onvoldoende geïsoleerd is. En isoleren moet op een deskundige manier gebeuren met de juiste en de
meest moderne technische materialen. Liefst aan de buitenkant. Deze methode levert het meeste rendement op en de minste
overlast. De zolderverdieping wint u erbij; dit wordt zo een volwaardige leefruimte. De kosten verdient u terug via een lagere
energierekening (tot wel 30% besparing!) en door de waardevermeerdering van uw huis. Bovendien merkt u dag in dag uit dat uw
huis veel comfortabeler is.

De slimste plek om de zonne-energie op te vangen is uw dak. Dat is tenslotte een groot, hellend oppervlak.
Naast energiebesparing is het belangrijk dat uw dak er mooi uit blijft zien, daarom is de Dakmeester ook de
aangewezen partij om u te adviseren welke systeem het best past bij uw dak. We besteden extra aandacht aan
de vormgeving; er zijn mooie geïntegreerde systemen; systemen waarbij de zonnepanelen zijn weggewerkt
tussen de dakpannen. Dergelijke systemen maken uw dak onderscheidend en hebben, naast het leveren van
energie, dezelfde functionele eigenschappen als de dakpannen die op uw dak liggen. Het dak van uw huis wordt
er alleen maar mooier van en dat zult u zeker ervaren als u ooit overweegt om uw huis te verkopen. Een “sieraad”
onder de zonne-energie daken.
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Uw zolder, een mooie leefruimte
Benut de ruimte onder uw dak optimaal en maak van uw zolder een mooie en
gezellige leefruimte. Door een ruime hoeveelheid daglichttoetreding en
goede ventilatie legt u hier de basis voor. Denk bijvoorbeeld eens aan een
dakraam of dakkapel. Dakramen worden gebruikt in een oplossing waarbij u
meer daglicht binnen krijgt én de extra ruimte die u kent van een traditionele
dakkapel. Een dakkapel is zonder vergunning te plaatsen, waardoor u
aanzienlijk kan besparen in kosten en moeite. Bovendien zijn de
dakkapellen binnen een dag te monteren, is een kraan overbodig en hoeft u
zich geen zorgen te maken over onderhoud. Bovendien is een goed
geventileerde zolder met veel daglicht ook nog eens beter voor uw
gezondheid.
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Hoe kies ik een dak?
Stappenplan
De Dakinspectie is voor u aanleiding om serieus na te denken over een nieuw dak. U
staat voor de beslissing: welk dak krijgt mijn huis? Dat lijkt een enorme keuze, maar
het is in feite een eenvoudige. Hieronder staan enkele handige stappen om te
bepalen welk dak het beste bij u en uw huis past.
Stap 1:
U ontdekt de verschillen tussen de basismaterialen voor dakpannen, keramiek en
beton, op de website van Monier en maakt de keuze die bij u past.
Stap 2:
U geeft uw dak uw persoonlijke stijl en kiest op duurzaamheid, budget en esthetiek
de dakpan die uw huis bekroont.
Stap 3:
U leert meer over de fraai geïntegreerde zonne-energiesystemen op de website van
Monier en spaart zo het milieu en bezuinigt op energiekosten.
Stap 4:
U bekijkt de mogelijkheden van isolatie op de website van Unilin en beslist op welk
isolatie-niveau(label) u uw huis wil brengen, met het oog op energiebesparing en
het milieu. Visueel de allermooiste systemen!
Stap 5:
U denk na over de ruimte onder het schuine dak, hoe u de toegang van daglicht wil
vergroten. Op de website van Velux vindt u de verschillende mogelijkheden om
licht en lucht toe te laten op de leefruimtes onder uw dak. Kijk ook naar de beste
opties voor bijvoorbeeld verduistering, horren, bediening etc.
Stap 6:
Er zijn behoorlijk wat subsidie mogelijkheden als u gaat isoleren en bij de aanschaf
van zonnepanelen. Onderzoek goed welke mogelijkheden er binnen uw gemeente
gelden.
Tot slot:
U overlegt met ons, de Dakmeester, of de keuzes door u gemaakt, technische
mogelijk zijn voor uw dak en laat u informeren over de werkzaamheden, kosten,
garanties, service en een mogelijke planning. Wij adviseren u graag.

Zonne-energie
De slimste plek om de zonne-energie op te vangen is uw dak. Dat is tenslotte een groot, hellend oppervlak.
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aangewezen partij om u te adviseren welke systeem het best past bij uw dak. We besteden extra aandacht aan
Dankzij de samenwerking met de toonaangevende producenten op het gebied van hellende daken kunnen wij u de
de vormgeving; er zijn mooie geïntegreerde systemen; systemen waarbij de zonnepanelen zijn weggewerkt
15 jarige Daksysteemgarantie PLUS aanbieden. Daksysteemgarantie PLUS is voor u een zekerheid voor een
tussen de dakpannen. Dergelijke systemen maken uw dak onderscheidend en hebben, naast het leveren van
lange periode, een zekerheid dat het werk aan uw dak door een externe onafhankelijke partij wordt gecontroleerd
energie, dezelfde functionele eigenschappen als de dakpannen die op uw dak liggen. Het dak van uw huis wordt
op de kwaliteit van het verrichte werk. Bij de oplevering ontvangt u dit unieke digitale dossier samen met de
er alleen maar mooier van en dat zult u zeker ervaren als u ooit overweegt om uw huis te verkopen. Een “sieraad”
garantiecertiﬁcaten voor 15 jaar op de door de Dakmeester uitgevoerde werkzaamheden. Hiermee voldoen wij al
onder de zonne-energie daken.
aan de nieuwe Wet op de Kwaliteitsborging, een wet vooral in het leven geroepen om u als huiseigenaar te
verzekeren dat het werk aan uw huis de juiste kwaliteit heeft.
Uw dakpannen worden voor een periode van 30 jaar gegarandeerd.

Leveranciers van A-merken
Dakmeester werkt met haar Daksysteemgarantie PLUS-concept samen met dé topleveranciers van materialen voor uw dak. Met
dakpannen van Monier, dakramen en toebehoren van Velux en de isolerende dakplaten van Unilin bent u verzekerd van de hoogste
kwaliteit en de beste garantie op de materialen. Meer informatie over de hoogwaardige producten van onze partners vindt u op:

www.monier.nl

www.velux.nl

Vraag nu de Dakmeester Dakinspectie aan en bel of mail naar:
Ambachtsweg 17
6562 AZ Groesbeek
Postbus 87
6560 AB Groesbeek
T 024-3971044
F 024-3975666
E pekadak@dakmeester.nl
W www.pekadak.nl

www.unilininsulation.com

