TEKST: LINDA DE WAART

Voor alle werkzaamheden in,

aan en rondom een woning

CALLDAKINFO
ALLES ONDER EEN DAK
Onderhoud, verbouwen of aanbouwen. Voor alle werkzaamheden in, aan en rondom een
woning, kun je een beroep doen op Calldakinfo. Sinds kort is daar nog een nieuwe service aan
toegevoegd: de totale dakinspectie. Eigenaar Jeroen van de Veerdonk: “Makelaars en taxateurs lopen hiermee nooit meer het risico dat ze verborgen verbreken over het hoofd zien.”

“Ik ben maar een eenvoudige man”, zegt Jeroen
dakinspectie. Vooral voor makelaars en taxavan de Veerdonk. Voor hem hoeft dit interview
“BIJ EEN TOTALE teurs is dit erg interessant, vindt Jeroen. “Een
niet zo nodig. Toch levert hij een uniek product
taxatie van een dak blijft toch lastig. Via een
DAKINSPECTIE
dat zeker een artikel waard is: Calldakinfo. Een
speciale cameratechniek sporen wij alle moSPOREN WE VIA
bemiddelingskantoor dat alle diensten bij elkaar
gelijke gebreken en zwakke plekken in het dak
EEN SPECIALE
brengt voor werkzaamheden in, aan en rondom
op. Na afloop ontvangt de makelaar of taxateur
een woning. Denk aan onderhoud, complete ver- CAMERATECHNIEK een uitgebreide rapportage. Zo lopen ze nooit
bouwingen of een aanbouw plaatsen. Maar ook de
ALLE MOGELIJKE meer het risico verborgen verbreken over het
totale afwerking wordt door Calldakinfo verzorgd.
hoofd te zien. En wij hebben weer de kennis en
GEBREKEN EN
“Wij regelen alle afspraken en vragen zelfs de bekunde in huis om eventuele dakreparaties uit
nodigde vergunningen aan”, legt Jeroen uit. “Con- ZWAKKE PLEKKEN te voeren.”
sumenten vinden het fijn dat er een aanspreekpunt
IN HET DAK OP”
OPLICHTERS
is; zo nemen we ze een hoop sores uit handen.”
Calldakinfo werkt in Nederland en België met een groot Hoewel alle medewerkers van Calldakinfo gegarandeerd
netwerk aan erkende bedrijven, ZZP’ers en gediplomeerde de beste kwaliteit leveren, kan het gebeuren dat een
vakmensen. Stuk voor stuk ondernemers met hart voor hun consument niet tevreden is. Jeroen: “In dat geval staat er
vak. “We willen mensen een vertrouwd gevoel geven”, zegt meteen iemand op de stoep die de boel komt herstellen.”
Helaas is er wel een ‘maar’: “De laatste tijd zijn er opJeroen. “Hun woning is bij ons in goede handen.”
lichters in het land die onder onze naam werken”, vertelt
TOTALE DAKINSPECTIE
Jeroen. “Bel daarom altijd met het gratis nummer van
Zowel particulieren als makelaars, taxateurs, vastgoed- Calldakinfo (0800-22 55 325) om een afspraak te maken.
eigenaren en bedrijven kunnen bij Calldakinfo terecht. Onze medewerkers kunnen zich legitimeren aan de hand
Sinds kort biedt het kantoor een nieuwe dienst: de totale van een Calldakinfo-certificaat.” •

MEER WETEN?
Kijk op onze website
www.calldakinfo.nl
of bel 0800-22 55 325
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