Showroombezoek, waarom eigenlijk?
Offertes opvragen bij meerdere bedrijven is een eerste stap maar kan al snel tot verwarring leiden
omdat veel belangrijke details niet vermeld worden en u wellicht onbekend bent met de veelal
technische aspecten en benamingen. En er zijn enorme verschillen in alle aanbiedingen die
onzichtbaar voor u blijven totdat uw dakkapel gemonteerd wordt, maar dan is het te laat voor
wijzigingen!
Het doel van onze inmeting is om te komen tot de juiste en precieze offerte – gebaseerd op uw
wensen en budget. Maar dan moet u wel op de hoogte zijn van de mogelijkheden en verschillen:

o De verschillende onderdelen:
o Wangen
o Front
o Boeideel
o Overstek
o Daktrim
o Waterkering
o Dakbedekking
o Welk materiaal wilt u daar?
o Trespa
o Keralit
o Swiss
o Zink
o Lood
o Ubiflex
o Verholen goten
o Kraal, alu of lood
o Platte daktrim
o Eigen keuze?
o Welke kleur?
o Wel of geen nerf?
o Welk kozijn wilt u?
o Vlak
o Verdiept
o HVL

o Welke kleur?
o Wel of geen nerf? Buiten- of ook
binnenkant?
o Welke fabrikant?
o Hoeveel draaikiep en vaste ramen?
o Wel of geen tussenpaneel?
o Opties:
o Duco roosters
o Alu inzethorren
o Afvoer materialen, pannen?
o Rolluiken, welk merk, kleur?
o Screens, welke uitvoering,
kleur?
o Welke isolatie (waarde)?
o Rc 2.5 tot Rc 6.0 leverbaar!
o Runner met sandwich
constructie of traditionele
dakkapel?
o Koud of warm dak?
o Afleverniveau?
o Casco met aftimmerpakket.
o Aftimmering door
Hollandia?
o Niveau aftimmering?

En deze opsomming is nog maar een beperkte. Veel dakkapellen zitten technisch niet goed
(genoeg) in elkaar omdat er bezuinigd wordt op toch belangrijke details die kunnen leiden tot veel
ellende. Dan kan blijken dat goedkoop duurkoop is geweest! Wees dus verstandig en kom langs,
dat verzekert uw weloverwogen en juiste keuze zodat u tevreden bent en blijft!
Graag tot ziens bij Hollandia dakkapellen.

