
Warm 
        en droog

   Bij ons 
zit u goed

Tarieven

Elk dak is anders. De staat van onderhoud. Hoe ernstig de problemen zijn. Of u er op tijd bij  
bent. Vaste tarieven voor dakwerkzaamheden zijn daarom niet te geven. Wel een duidelijke  
prijsopgave vooraf. Belt u gerust om een vrijblijvende offerte. Dat kost u uiteraard niets.

Schoorsteen vegen:
Eenmalig
     Eerste kanaal   €  68,-
     Elk volgend kanaal  €  10,-
Abonnement voor drie jaar
     Eerste kanaal  €  52,-
     Elk volgend kanaal €  10,-

Plaatsen van kappen:
Kraaienkap €  22,50
Regenkap €  42,50
Unifire  €  92,50
Trekkap € 167,50
Trekkap (RVS uitvoering)  € 197,50
Spinner  €  360,-

Verwijderen van vogelnesten:
De kosten zijn afhankelijk van de werkzaam- 
heden. Vooraf krijgt u een prijsopgave.

Inspecties:
Dakinspectie   €  85,-
Camera-inspectie rookkanalen   €  195,-
(Inclusief een volledig ASPB rapport  
en een digitale film van de inspectie)

Schoonmaken dakgoten
Per strekkende meter  €     4,50

Nokvorsten
Reparatie / strekkende meter €  45,-
Renovatie / strekkende meter € 90,-
Ruiterrol / stekkende meter € 95,-
Ruiterrol met nieuwe nok-
vorsten per strekkende meter € 110,-
Combidakvoetprofiel / meter €     28,50

Een dakinspectie: de moeite waard!Wij doen niet aan gratis dakinspecties en beloven u geen gouden
bergen. Als wij een dakinspectie voor u doen,  krijgt u van ons 
een duidelijk rapport, een eerlijk advies en evt. een vrijblijvende 
offerte. Zonder verdere verplichtingen. Geen flauwekul.  Zo kan 
het ook.
Een dakinspectie kan uw zorgen wegnemen.  En áls er problemen 
zijn zal de de inspectie deze tijdig ontdekken. Snelle actie voorkomt 
mogelijk latere hoge kosten. De moeite waard.

Dakinspectierapport

Naam: ................................................................................................................................... Datum: ..........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................................................................... Inspecteur: ...............................................................................................
Woonplaats: ................................................................................................................. Reden inspectie: ................................................................................
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Goed, veilig & schoon

www.dakbeheer-antoinette.nl
Bel (073 64 25 625) of mail ons: 
mail@dakbeheer-antoinette.nl 

Altijd de actuele tarieven op www.dakbeheer-antoinette.nl



                                             Aan mooie  
                                   woorden heeft u niets.  
                            Daarom bent u op zoek naar  
      een bedrijf waaraan u met een gerust hart 
de werkzaamheden aan uw dak en schoor-
steen kunt overlaten. Door vakmensen die 
u kunt vertrouwen. Met kwaliteit en jaren-
lange ervaring. 

Elk dak is anders; geen vraag is ons vreemd. 
Wij adviseren u graag over renovatie- of 
reparatiewerkzaamheden. Als het nodig is  
vernieuwen we uw dak volledig. Dat is  
goedkoper dan u denkt! Vraagt u gerust, 
we maken voor u een vrijblijvende offerte. 
Met de ruiterrol dichten we nok en hoekke-
per perfect af, weer- en UV bestendig en 
met uitstekende ventilatie.

De dakvoet (daar waar uw dak de goot 
ontmoet) is een kwetsbare plek. Opspat-
tend vocht tast daar uw dakbeschot aan 
met rotting als gevolg. Muizen, marters en 
vogels hebben er toegang en veroorzaken 
schade aan uw dakbeschot en isolatie. 
De Combidakvoetprofiel biedt optimale 
ventilatie en een fraaie oplossing. Geen 
rottend dakbeschot meer aan de dakvoet.   
   Geen kans meer voor ongedierte. En 100%  
    recyclebaar, dus superduurzaam.

Indien er dakpannen vervangen moeten 
worden vinden we voor u een passende dakpan. 

epdm dakbedekking
Weerbestendige zwarte rubber. Gelijmd of geföhnt met een 
levensduur tot 50 jaar.  Kwaliteit: wij draaien onze hand er 
niet voor om.

pvc dakbedekking
Prachtig strak resultaat met een levensduur van 20 tot 25 jaar 
bij regelmatig onderhoud (schoonmaken). Populaire bedek-
king; verkrijgbaar is in allerlei kleuren. Laat bijvoorbeeld uw 
dak het licht reflecteren zodat u de hitte zomers buitenhoudt.

dakrenovatie

Zijn de 

pannen eraf 

voor een renovatie 

of reparatie?

Nu is het moment om 

te kijken of de isolatie 

nog van deze 

tijd is!

platte daken

Dakgoten
We kunnen uw goten schoonmaken en repareren. Of we  
hangen volledig verzorgd een prachtige nieuwe zinken goot.

Dakkapel en meer
Uw dakkapel moderniseren met onderhoudsarme materialen? 
Daar draaien wij onze hand niet voor om. Boeiboorden, goot-
lijsten, afwerkmateriaal, we werken er dagelijks mee. Vraagt u 
gerust naar de mogelijkheden, Wij kijken ter plaatse wat we 
kunnen doen.

Dakrenovatie / dakisolatie  
Zijn de pannen eraf voor een reparatie of renovatie? Nu is het 
moment om ook de isolatie up-to-date te maken. Een dak iso-
leren doe je met kennis van zaken. Wij adviseren u hoe u ge-
subsidieerd de isolatiewaarde van uw dak kunt vergroten.  Om 
de kou buiten te houden, maar ook de warmte willen we bui-
ten houden. De zomertemperaturen in Nederland kunnen de 
komende tientallen jaren gemiddeld tot bijna 5 graden gaan 
stijgen! Goed isoleren is geen overbodige luxe!

Schoorsteenrenovatie
Een beschadigde schoorsteen leidt tot vochtproblemen zoals 
lekkage en vorstschade. Wij herstellen het metselwerk van uw 
schoorsteen. Indien nodig vervangen we het loodwerk. Of we 
passen Ubiflex toe, de duurzame loodvervanger. 

Schoorsteen vegen
We kunnen schrijven dat het belangrijk is uw schoorsteen re-
gelmatig te laten vegen en u vertellen over brand, vogelnesten 
en noem maar op. Maar dat weet u allemaal al lang. We hebben 
voor u interessante abonnementstarieven. Ook kunnen we een 
camerainspectie van het rookkanaal uitvoeren. Uw schoorsteen 
is uw aandacht waard!
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