Scherpe prijzen bij collectieve werkzaamheden o.a.
Dakgoten en/of dakkapellen reinigen.

BEL GRATIS

volg ons op twitter:

www.twitter.com/calldakinfo

CALL DAKINFO 0800-22 55 325

CALL DAKINFO second opinion:

Heeft u al een offerte? Wij beoordelen graag
of we een aantrekkelijker tarief kunnen aanbieden!

Wat kunt u van onze vaklieden verwachten?
VAR-verklaring, meer dan vijf jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK, betalingen worden in overleg met Calldakinfo rechtstreeks aan
de uitvoerende partij voldaan nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, een Bewijs van Goed Gedrag,
in welke gemeente zijn bedrijf is gevestigd en waar hij als privépersoon in het bevolkingsregister is
ingeschreven, aangesloten bij een branchevereniging, gediplomeerd in hun vakgebied, VCA-gecertificeerd.

Call Dakinfo werkt landelijk
in Nederland en in België

24U
SERVICE

SPOED & NOOD
REPARATIES

KOMO.
Maatgevend in de bouw.

CALL DAKINFO ADVISEERT:

Datum constatering:

-

Pays-Bas / The Netherlands

:

Postcode :
Plaats

:

Tel.nr.

:

Mobiel

:

E-mail

:

DAKINSPECTIE:

Opsporen van lekkages op platte en/of 		
hellende daken van €29,50 NU €17,50

Als u een offerte aanvraagt nemen we contact met u op om een offertebezoek in te plannen.
Wij maken geen offerte via internet want voor een juiste prijsopgave willen we graag de situatie ter plaatse bekijken.
• Uw offerte vrijblijvend op maat gemaakt
• Snelle service op elk vakgebied
• Veilige en betrouwbare adviseurs en monteurs

Stuur deze kaart gratis in, verzendkosten zijn al betaald
dus een postzegel is niet nodig.

Adres

€3,- p/m NU €20,- tot 12 meter
DAKGOTEN REINIGEN: normaal
Voor- en achterkant van de woning.

Voordelen huisbezoek adviseur:

ANTWOORDKAART CALL DAKINFO

:

€42,- NU €35,SCHOORSTEEN VEGEN: normaal
incl. bewijs voor de brandverzekering.

Bel voor uw offerteaanvraag bij Calldakinfo

Réponse payée / Reply Paid

Naam

AKTIE

Dakmontage & Daktechniek - Schoorsteentechniek - Schoonmaakdiensten - Loodgieters & Installatietechniek
Reparaties & Renovaties - Bouw & Onderhoud - Dakinspectie & Lekdetectie

Wij geven garantie op al onze werkzaamheden. Bij oplevering
werkzaamheden ontvangt u een garantiecertificaat

CALL DAKINFO
Int. Business Return Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. N⁰ 10158
5200 VB ’s-Hertogenbosch
PAYS-BAS

• Een persoonlijk aanspreekpunt en juiste constatering
• Geen voorrijdkosten voor zowel adviseur als monteur
• Goed bereikbare klantenservice + sms-herinneringsservice

Uit veiligheidsoverwegingen zijn wij niet bevoegd contante
betalingen aan te nemen. Wij werken uitsluitend met PIN
betalingen of via internetbankieren.

Online betalen
via uw eigen bank

Calldakinfo: onderhoud, verbouwen en aanbouwen onder één dak
Een dak is het sluitstuk van uw woning en zorgt ervoor dat u droog en comfortabel kunt wonen. Maar onder dat dak
komen ook allerlei disciplines bij elkaar om van een huis uw thuis te maken: elektra, water, centrale verwarming,
de bouw en indeling van het huis zelf. Al die disciplines heeft Calldakinfo onder één dak.
Voor alle werkzaamheden kunt u een beroep doen op Calldakinfo. Calldakinfo werkt met erkende bedrijven
en ZZP-ers, vaklieden op elk werkgebied. Ondernemers met dezelfde instelling als Calldakinfo: hart hebben
voor je vak. En dat is een garantie voor het leveren van kwaliteit. Een win-winsituatie: voor Calldakinfo, voor
de vaklieden, en zeker voor u!

www.calldakinfo.com

DAKMONTAGE & TECHNIEK

Branden van bitumineuze platte & hellende daken - nokvorsten
reparaties & renovaties - vervangen kapotte dakpannen & gevelpannen,
kantpannen reparaties & renovaties - dakkapellen voorzien van
bitumen en/of EPDM - monteren panlatten en stoflatten t.b.v. hellende
daken, isoleren van platte en hellende daken - plaatsen van zinken,
koperen & PVC dakgoten - lood- en zinkwerken t.b.v. plat/hellend dak.

SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteen vegen - vogelnesten verwijderen - plaatsen beschermingen
op stookkanalen & ontluchtingskanalen - schoorsteen reparaties &
renovaties - voegwerken-metselwerken-loodreparaties - frezen van
stookkanalen (creosoot vorming) - vuurmond reparaties - plaatsen
van stookkanalen (RVS vast & RVS Flexibel) - plaatsen van electrische
schoorsteenventilatoren.

SCHOONMAAKDIENSTEN

Dakpannen reinigen - dakgoten schoonmaken - dakkapellen schoonmaken - ramen wassen - boeiboorden schoonmaken - rolluiken
reinigen - nesten uit dakgoten verwijderen - kielgoten reinigen gevelreiniging d.m.v. hoge druk & stralen - cleanen & coaten van
pannendaken - reinigen van airco’s - hydrofoberen - schoonmaak
mutatiewoningen.

LOODGIETERS & INSTALLATIE

REPARATIES & RENOVATIES

Aansluiten CV installatie - aansluiten HR ketels - aansluiten boilers - aansluiten zonnepanelen (zonne energie) - onderhoud gaskachels - onderhoud gashaarden - monteren van waterleiding & gasleidingen - aanleggen
regenwaterafvoeren - gashaarden installeren - gaskachels plaatsen afvoeren & rioleringen.

Calldakinfo
CALL DAKINFO
Antwoordnummer 10158
5200 VB ’s-Hertogenbosch
www.calldakinfo.nl

Kantoor: (+31) 73 6900027
KvK ’s-Hertogenbosch 56785674
info@calldakinfo.nl

BEL GRATIS

0800-22 55 325

Onze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te ’s-Hertogenbosch

DOORVALBEVEILIGING

- Ramen vanaf de 1e verdieping
- Borstweringen
- Ramen, vast en draaiend
- Goedgekeurd NEN6702
- Montage in alle kozijnen
- Afwijkende maat en kleur

ANTI-KLIMSTRIP

- Voorkomt klimmen op muren
en daken
- Duurzaam en onderhoudsvrij
- Afschrikwekkend
- Effectief
- Niet storend in het buitenbeeld

CALL DAKINFO DAK & BOUW TOTAALPLAN
Sommige reparaties aan uw woning kunt u niet uitstellen, bijvoorbeeld een lekkend dak. Niet alleen uw huis wordt
vochtig, het tast ook andere delen van uw woning aan waardoor de kosten oplopen. Heeft u niet de financiële middelen om
een noodzakelijke reparatie uit te voeren? Calldakinfo denkt met u mee! Met het Calldakinfo Dak & Bouw totaalplan wordt
een reparatie of renovatie volledig door ons gefinancierd. U lost in maandelijkse termijnen af.
GESPREIDE BETALINGEN: IN 6 TERMIJNEN - BEDRAGEN TOT € 2500,- IN 12 TERMIJNEN - BEDRAGEN TOT € 5000,Maandelijkse betaling gespreid over 12 maanden, na oplevering de eerste betaling met PIN of iDEAL.
BEDRAGEN VANAF € 5000,Maandelijkse betalingen gespreid over 12 maanden - 24 maanden - 36 maanden. De betalingen worden automatisch door
Calldakinfo geincasseerd in overleg met de opdrachtgever.
DEELBETALING:
Consument heeft zelf materialen in bezit. In overleg met Calldakinfo worden overige materialen aangeleverd. Deze dienen
vooraf te woren betaald. Na afloop van de uitvoering wordt de factuur voldaan. (arbeidslonen etc. voldoen zoals afgesproken
met opdrachtgever).

Ik wil graag vrijblijvend informatie ontvangen over de volgende produkten en/of werkzaamheden:
Complete dakkapel renovatie - boeiboorden renovatie d.m.v. plastisoltrespa-rockpanel - repareren dakgoten - complete gevelrenovatie
(reinigen-voegen- impregneren) - dakramen waterdicht maken - loodreparaties - ontluchting roosters monteren t.b.v. gevel - dilatatievoegen
toepassen - volledige metselwerken voor aanbouw & verbouwingen.

BOUW & ONDERHOUD

Plaatsen nokverhogingen - plaatsen dakkapellen - monteren
dakramen & dakvensters - realiseren van aanbouw - realiseren
verbouwingen - bouwvergunningen - architectuur bouwtekeningen - volledige afwerking (stukadoors - timmerlieden- tegelzetters elektriciens - metselaars - schilders) - complete bouw / verbouw /
afbouw & onderhoud.

DAKINSPECTIE & LEKDETECTIE

Opsporen van blijvende lekkages - opsporen van kapotte
stookkanalen - storm- & waterschade vaststellen voor verzekeringsmaatschappijen en vastgoedeigenaren, makelaars en taxateurs daklekdetectie met volledige rapportage d.m.v. infrarood
camera- (thermografie meting) - dakinspectie d.m.v. cameratechniek lekdetectie d.m.v. rookgasdetectie - kleuranalyse - infrarood thermografie - ultrasoon - traceergasdetectie

Dakmontage en daktechniek
Schoorsteentechniek
Schoonmaakdiensten
Loodgieters & installatietechniek
Reparaties & renovaties
Bouw & onderhoud
Dakinspectie en lekdetectie
Call dakinfo dak & bouw totaalplan
Anders namelijk:

Call Dakinfo Second Opinion

