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

DAKCONTROLGROEP

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

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Daarom reinigen wij de schoorsteen t.w.v. €39,50 en ont-
vangt u hiervan een veegbewijs voor de brandverzekering

Dit is een dienstverlening die in uw lidmaatschap is inbegrepen.

Kijk in deze folder voor meer details over schoorsteen onderhoud.   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!

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

Wist u dat, vanaf het moment dat er bij u schoorsteenbrand 
ontdekt wordt, wij voor u  gereed staan? 

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

Wanneer er sprake is van schoorsteenbrand 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. 

dakcontrolgroep
alles onder 1 dak

een begrip in nederland

PARTNER

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 schoorsteenbrand 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



BRANDVERZEKERING
Bent u voor schoorsteenbrand verzekerd?
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is 
van achterstallig onderhoud. Bij de meeste 
verzekeraars moet u na een schoorsteen-
brand aan kunnen tonen dat de schoorsteen 
geveegd was door een erkend bedrijf. Vraag 
naar de polisvoorwaarden bij uw tussenper-
soon of verzekeraar.
EHBS-dakcontrolgroep neemt u deze 
administratie uit handen. Wij zorgen voor 
een zorgvuldige reiniging. Na het reinigen 
ontvangt u een bewijs van het reinigen van 
de schoorsteen. Alles wordt nauwkeurig 
gedocumenteerd met alle uitgevoerde 
werkzaamheden.

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

Onderstaande stookbronnen worden ook op 
het veegbewijs weergegeven met het daarbij 
behorende Stookveilig certi� caat dat bij het 
lidmaatschap zit inbegrepen.
• Open haarden • Houtkachels
• Inzethaarden • Voorzethaarden
• Gaskachels • Moederhaarden
• Gashaarden  • Geisers
• Ontluchtingskanalen (o.a afzuigkappen)
• CV  kanalen (enkel op stenen schoorstenen)
• Overige 

EERSTE HULP BIJ 
SCHOORSTEENBRAND
Schoorsteenbrand?
Onze vakspecialisten staan 24/7 voor u 
klaar. 
U ontvangt van Dakcontrolgroep na schade 
door schoorsteenbrand een vrijblijvende 
o� erte voor herstel. 

Ook gevolgschade aan uw huis door een 
schoorsteenbrand is verzekerd. Denk daarbij 
aan schade aan uw dak of binnenshuis door 
bluswater. Dakcontrol zal bij een calamiteit 
altijd een noodvoorziening aan uw dak tre� en. 
Hiermee voorkomt u verdere gevolgschade.

Hoe vaak moet de schoorsteen 
geveegd worden?
Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer 
u de kachel of open haard als sfeerverwar-
ming gebruikt, is één keer per jaar vegen 
voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld 
als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig 
om het kanaal twee keer per jaar te laten 
vegen

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 
reinigen van stookkanalen en het uitvoeren 
van aanverwante werkzaamheden.
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.

OORZAKEN & TIPS 
De meest voorkomende oorzaak van schoor-
steenbrand is dat de aanslag in het rook-
kanaal in brand vliegt, deze aanslag wordt 
creosoot genoemd. Creosoot is een zeer 
brandbare teerachtige laag die gevormd 
wordt door onverbrande deeltjes. Creosoot 
is zeer harde koek en laat zich niet verwij-
deren met een normale stalen veegborstel. 
De vorming van creosoot kan ontstaan door 
een onvolledige verbranding van het hout. 
Oorzaak hiervan is een te lage verbrandings-
temperatuur van het hout en de afkoeling 
van de rookgassen. De rookgassen gaan 
condenseren en mengen zich met het roet. 
Het gevolg hiervan is dat het zich aan de 
wanden van het rookkanaal gaat hechten. 
Dat de rookgassen afkoelen kan meerdere 
oorzaken hebben:

• Afkoeling van buitenaf, mogelijk door   
 slechte isolatie.
• Het inregenen aan de bovenkant van het  
 kanaal.
•  Een ruwe binnenwand van het rookkanaal.  
 In een ruwe binnenwand blijft de warme  
 lucht hangen en heeft de koude lucht een  
 vergrootte kans om dieper in het kanaal te  
 komen.
•  Het stoken van nat hout.
•  Het vuur niet optimaal laten branden door  
 het smoren en/of knijpen van de kachel;
•  Slechte trek, er is nauwelijks stroming van de
 rookgassen. Hoe sterk een schoorsteen 
 trekt is afhankelijk van verschillende factoren:

• De plaats van de schoorsteenpijp op het dak.
• Bochten in het kanaal.
• Externe factoren (hoge gebouwen rondom,  
 dakkapellen, bomen, enzovoort).
• De afstemming van de capaciteit van de  
 kachel of haard ten opzicht van het rookkanaal. 

EHBS DAKCONTROLGROEP  kan door middel 
van camera inspectie de hoogte en diameter 
van het kanaal bepalen en mogelijke 
problemen opsporen.

WAT TE DOEN BIJ 
SCHOORSTEENBRAND
• Doof het vuur met zand of soda om rook in 
 de woning te voorkomen.
• Gebruik nooit water, dat kan ontploffi  ngen 
 veroorzaken.
• Sluit direct de schoorsteenklep.
• Sluit de luchttoevoer af, dus sluit de  
 deurtjes van kachel of haard.
• Waarschuw de brandweer.
• Ventileer de ruimte nadat het vuur is 
 gedoofd, zodat eventuele koolmonoxide 
 verdwijnt.
• Houdt kinderen uit de buurt van 
 open vuur.

VEILIG & VERANTWOORD STOKEN
• Stook minder bij kinderen met gezond-
 heidsklachten m.b.t. de luchtwegen 
 (ademhaling, bronchitis, astma) of wacht 
 tot ze naar bed zijn;
• Let op het materiaal waarmee u stookt. 
 Uw kachel of openhaard is geen (brandend) 
 vuilnisvat waar u van alles en nog wat 
 zomaar ingooit.
• Een gesloten stooktoestel is weer beter 
 dan een openhaard.
• Laat de schoorsteen minstens eenmaal 
 per jaar vegen.
• Stook alleen geschikte brandstoff en en 
 stook niet bij mistig of windstil weer.
• Ventileer uw woning goed tijdens het 
 stoken en zet een raam op een kier.

GASHAARDEN INZETHAARD VOORZETHAARDHOUTKACHELS

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


