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Overeenkomst lidmaatschap Dakcontrolgroep
Inclusief dakinspectie t.w.v. €39,50

DAKCONTROLGROEP
EERSTE HULP BIJ STORMSCHADE
Bespaar tijd en energie, wij staan altijd 24/7 voor u klaar!

Wist u dat wij vanaf windkracht 7, bij calamiteiten aan uw dak, 
altijd voor u  gereed staan? 

Namens uw verzekeraar/assurantiekantoor, 
bieden wij Eerste Hulp Bij Stormschade!

Wanneer er sprake is van stormschade kunt u bij Dakcontrolgroep
voor slechts € 39,50 per jaar het eigen risico afkopen (tot €450,-)

Dakcontrolgroep werkt met een akte van cessie voor uw 
verzekeraar/assurantiekantoor en draagt er zorg voor dat u wordt ontzorgd.

Dakcontrolgroep werkt met een exclusief landelijk dekkend netwerk van 
adviseurs en specialisten. 

VERZILVER JE CASHBACK
Verdien uw eigen risico terug!
Indien u aangemeld bent voor het EHBS lidmaatschap 
komt u in aanmerking voor onze cashbackactie. 
Na betaling van onze factuur door uw verzekeraar/
assurantiekantoor ontvangt u van Dakcontrol 
uw eigen risico bij stormschade terug tot 
een maximum van € 450,-.

Heeft u nog vragen? 
Stel ze aan onze consulenten of
bel gratis: 0800-2255325

Dakcontrolgroep steunt:

www.kinderfondsmamas.nl

Dakcontrol b.v. is donateur van:

www.savethechildren.nl

ORGANISATIE
Al 20 jaar een begrip in Nederland!
Mede door onze landelijke dekking, zijn wij 
de grootste dak- en schoorsteenspecialist in 
Nederland. Elke dag bieden wij u de zekerheid, 
de veiligheid en het vertrouwen dat de nodige 
werkzaamheden perfect worden uitgevoerd. 

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn vakbekwame specialisten 
en zij worden steeds binnen het vakgebied en 
op communicatief gebied geschoold. 

Onze presentatie
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers
zich te allen tijde op locatie legitimeren 
wanneer zij werkzaamheden gaan verrichten. 
Tevens verplichten wij onze medewerkers 
om onze bedrijfsbrochure aan u te overhan-
digen. Indien u een afspraak met ons heeft
gemaakt, ontvangt u ALTIJD een afspraak-
bevestiging.

ONZE ZEKERHEDEN
Grootste dak- en schoorsteenspecialist

Geschoolde vakspecialisten
Afspraak = Afspraak
E�  ciënte werkwijze

Directe communicatielijnen
Schappelijke prijzen

Aaneengesloten uitvoering
Snelle o� erte
Klantgericht

Betrouwbare partner
Aangesloten bij MVO 

U betaalt niets: geen factuur achteraf
Uw administratie wordt u uit handen genomen
Erkende bedrijven & installateurs-applicateurs

Werkgebieden in alle provincies

dakcontrolgroep
alles onder 1 dak

een begrip in nederland

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Daarom verzorgen wij voor u een dakinspectie t.w.v. €39,50

Dit is een dienstverlening die in uw lidmaatschap is inbegrepen.

Kijk in deze folder voor meer details over de dakinspectie.   EHBS - vakwerk op hoog niveau

                      Maak gebruik van onze Whatsapp service!

                      06 82 61 21 17

DAKCONTROLGROEP

www.dakcontrolgroep.nl

U bent geholpen door: 

Naam klant:

Datum:

Handtekening klant

Handtekening consulent

                      Maak gebruik van onze Whatsapp service!

                      

                      Maak gebruik van onze Whatsapp service!

                      

                      Maak gebruik van onze Whatsapp service!

                      
Stuur uw vraag of een foto van de schade met Whatsapp naar ons toe.
Wij kunnen u snel antwoorden en mogelijk al een eerste diagnose stellen of advies 
geven om verdere schade te voorkomen. Aarzel niet, stuur meteen een app en maak 
gebruik van deze unieke service.

Kijk ook op onze website voor Eerste Hulp Bij Schoorsteenbrand!



STORMSCHADE VERZEKERING
Bent u voor stormschade verzekerd?
Het klimaat verandert. Daardoor gaat het 
harder regenen en harder stormen.  Ook 
nemen de hagelbuien met steeds grotere 
hagelstenen in kracht toe. Kortom, de kans 
dat uw huis schade oploopt door het weer 
neemt ook aanzienlijk toe.

Stormschade aan uw woning en inboedel 
kan u � ink wat geld kosten. Wind, regen 
en bliksem richten jaarlijks landelijk voor 
miljoenen euro’s schade aan.
Dakcontrolgroep ontzorgt u behalve door 
reparatie, ook administratief. 

Eén telefoontje naar ons gratis nummer en 
wij regelen de schade van A tot Z met uw 
verzekeraar of tussenpersoon.

Bij schade aan uw dak is het verstandig om 
zo snel mogelijk Dakcontrol in te schakelen. 
U weet dan snel of uw stormschade is 
verzekerd.

Dakcontrol maakt het niet uit hoe hard de 
wind waaide: schade is schade. Een om-
gewaaide boom of rondvliegende takken
kunnen � inke schade veroorzaken, ook 
bij windkracht 6. Dakcontrol kan voor 
u alle schade aan het dak herstellen. 
U ontvangt van ons altijd vrijblijvend een 
o� erte voor herstel.

EERSTE HULP BIJ STORMSCHADE
Stormschade aan uw woning?
Onze vakspecialisten staan 24/7 voor u 
klaar. 
U ontvangt van Dakcontrolgroep na schade 
aan het dak door blikseminslag, inductie of 
overspanning door bliksem een vrijblijvende 
o� erte voor herstel. 

Ook schade aan uw huis door directe 
neerslag is verzekerd. Denk bij directe 
waterschade aan schade door regenval, 
sneeuwval, hagel of smeltwater.

Dakcontrol zal bij een calamiteit altijd 
een noodvoorziening aan uw dak tre� en. 
Hiermee voorkomt u verdere gevolgschade.

Heeft u een raam, deur of luik laten open-
staan? Dan is de schade niet verzekerd. 
Sluit daarom altijd uw ramen en deuren bij
regen of  storm. 

SEPADoorlopende machtiging
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Adres 

Postcode    Plaats     Land   

Incassant ID 

Kenmerk machtiging 

Reden betaling 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van €39,50 van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om jaarlijks een bedrag van €39,50 van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact 
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam 

Adres 

Postcode    Plaats     Land   

IBAN 

BIC*

Plaats en datum      Handtekening  

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

ANTWOORDNUMMER 10158

DAKCONTROL b.v.

5200 VB Nederland´s-Hertogenbosch

NL61 INGB 0004 9007 20

Lidmaatschap

E.H.B.S. DAKCONTROLGROEP

DAKCONTROLGROEP

DAKCONTROLGROEP

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)

Download gratis de “Dakcontrol-app”.

Scan de QR code en download de app direct!

Dakcontrolgroep
Vogelplein 2
5212 VK  ’s-Hertogenbosch
info@dakcontrolgroep.nl
www.dakcontrolgroep.nl

ANTWOORDNUMMER 10158
5200 VB ‘s-Hertogenbosch

DAKCONTROLGROEP HEEFT U 
VEEL TE BIEDEN!
Specialisten die vakmanschap 
hoog in het vaandel hebben staan!
De specialisten van Dakcontrolgroep zijn 
geselecteerd op basis van één kwaliteit: ze 
moeten vakmanschap leveren bij het herstel 
van daken en aanverwante werkzaamheden 
(goot- en zinkwerken, schoorstenen).
Wij kennen al onze partners persoonlijk en 
staan garant voor het door hen geleverde 
vakmanschap.

Lidmaatschap EHBS
Om het u makkelijk te maken bent u na 
inschrijving lid van de Dakcontrolgroep.

Gratis advies
Bij al onze adviezen geldt: het is gratis.
Geen kleine letters, gewoon een goede 
service, dat is waar wij voor staan.

EHBS - VAKWERK OP HOOG NIVEAU
Veel dakschades komen door geen of achterstallig onderhoud.
Na de afgelopen crisisjaren zien we dat veel daken lang geen 
onderhoud hebben gehad. Hierdoor kunnen zwakke plekken en 
lekkages ontstaan. Klimaatverandering speelt hierbij ook een 
grote rol. Onze specialisten constateren steeds vaker dat een 
dakconstructie niet meer aan de juiste eisen voldoet om lekkages 
voor te blijven. Een dakinspectie door onze specialisten  is een 
service die veel schades kan voorkomen.
Bij een lidmaatschap EHBS van Dakcontrolgroep krijgt u 
onderstaande inspecties aan uw pannendak of platte dak 
aangeboden. In een rapportage zal de specialist aangeven op 
welke punten uw dak herstel of verbetering nodig heeft. 

Pannendaken: losse, scheve of kapotte  
dakpannen, kantpannen en nokvorsten
Door visuele inspectie door onze specialisten, 
kunt u schade door afwaaiende dakpannen 
voorkomen. Losse en scheefzittende pannen 
plaatsen wij terug. Een scheve of loszittende 
dakpan kan bij een windstoot gemakkelijk 
losschieten en een hele rij dakpannen 
meenemen. Als de bovenste rij pannen 
(nokvorsten) aan herstel toe is, wordt er 
een noodreparatie uitgevoerd.

Daklood: opstaand en loszittend daklood 
Daklood is te vinden op plaatsen waar muur 
en dakbedekking op elkaar aansluiten. Op 
vrijwel ieder type dak wordt daklood gebruikt 
bij aansluitingen. Zien wij dat het lood op 
gaat staan of los zit van het voegwerk, dan 
herstellen wij het direct om erger te voorkomen. 
Wind kan het lood verder beschadigen en laat 
bovendien water onder het lood doorwaaien. 

Platte daken: loszittende en opkrullende 
randen van het bitumen
Schade aan platte daken begint meestal aan 
de rand van het dak waar de dakbedek-
king los kan gaan of om kan krullen. Als hier 
de wind onder komt kan de dakbedekking 
losgetrokken worden. Tijdens de dakinspec-
tie wordt voor een goede verspreiding van 
dakgrind gezorgd. Tevens maken we de 
dakranden schoon (blad & mosvrij). 

Schoorsteen: metselwerk  en voegwerk
Dakcontrolgroep inspecteert bij gemetselde 
schoorstenen het metsel- en voegwerk op 
scheuren. Scheuren betekenen loszittend 
metselwerk, waardoor bij harde wind stenen of 
cement los kunnen raken van de schoorsteen. 
Tevens wordt het lood in de schoorsteen, bij 
de aansluiting met het dak, gecontroleerd. 
Beschermingen op de schoorsteen, zoals vogel- 
of regenkapjes, worden gecontroleerd op 
stormvaste montage.

Dakgoten:  zink en PVC
Veel lekkages bij dakgoten beginnen bij lasnaden
of een aansluiting van een hemelwaterafvoer. 
We controleren de dakgoten. Kielgoten  worden 
gecontroleerd op schee� iggende dakpannen en 
een ophoping van o.a. bladeren of vogelnesten. 

Dakkapellen en dakramen
Bij dakkapellen worden eveneens de dakranden 
vrijgemaakt en daktrim en mastiekstroken 
gecontroleerd. Stadsuitlopen (waterafvoeren) 
worden gecontroleerd op juiste afvoer. Bij 
dakramen worden de rubbers en kitranden 
op waterdichtheid gecontroleerd en tevens 
de aansluitingen  grondig  nagekeken.

Boeiboorden en windvangers:
Trespa - Keralit - Plastisol 
Koven van o.a. boeiboorden t.b.v. dakgoten en 
kantaansluitingen worden door onze specialisten 
gecontroleerd  op stormvaste montage en open-
staande kieren. Ook kitranden worden grondig 
nagelopen zodat  regen, hagel, sneeuw en   
storm geen kans krijgen om schade aan uw dak 
of gevel te veroorzaken.

Dakgoten: zink en PVC

HAGELSCHADE STORMSCHADE HELLEND DAK STORMSCHADE PLAT DAKSTORMSCHADE SCHOORSTEEN

Bekend van TV

Snelle Service - klantgericht  
extra kortingen en scherpe tarieven

DIGITAAL INVULLEN OP:
WWW.DAKCONTROL.NL
klantenservice 0900 - 22 55 55 2

Snelle Service - klantgericht  
extra kortingen en scherpe tarieven

DIGITAAL INVULLEN OP:
WWW.DAKCONTROL.NL
klantenservice 0900 - 22 55 55 2


