
K A M P H U I S
D A K B E D E K K I N G  &  W O O N S E R V I C E

Kamphuis Dakbedekking & Renovatie is gespecialiseerd in het

leggen van diverse dakbedekkingen en dakrenovaties. Ook

denken wij graag mee aan het optimaliseren van uw

woongenot met onze woning service en dienstverlening. Wij

verzorgen graag persoonlijke service op maat voor de

optimale woonbeleving in en rond uw huis.



Vindt u dat het tijd wordt om uw dakranden te vervangen met

een nieuwe beplating, zodat uw huis weer een frisse uitstraling

krijgt. Boeibeplating is onderhoudsvriendelijk, het behoud zijn

kleur waardoor schilderen overbodig wordt. Wilt u de

buitenkant uw huis een tijdloze uitstraling geven? Vraag dan nu

een offerte aan.
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Wilt u uw huis ook opfrissen en het een luxe uitstraling geven?

Denk dan eens aan het vervangen van de oude

hemelwaterafvoer. Een klein detail met grootse uitstraling.

Zinken dakgoten hebben een uitstekende

prijs/kwaliteitverhouding. Deze dakgoten zijn betaalbaar en

zink is bovendien een erg duurzaam materiaal dat lang

meegaat. Het materiaal is goed opgewassen tegen de

Nederlandse weersomstandigheden.Uiteraard zijn er ook

mogelijkheden voor hemelwaterafvoeren van andere

materialen.
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''Strakke
afwerking''

Bij Kamphuis Dakbedekking en Renovatie zijn wij

gespecialiseerd in bitumen dakbedekking voor alle platte

daken. Bitumen wordt gemaakt door een combinatie van

aardolie, polyester en/of glasvlies in combinatie met

kunstofvezels en wordt geleverd in stroken, zogenoemde kant

banen.Naast dat bitumen gebruikt wordt voor asphalt is het

optimaal materiaal voor uw platte daken en daken met een

(hoge) hellingsgraad.Bitumen biedt optimale isolatieBitumen

kan goed tegen vochtBitumen bestaat voor een groot deel uit

gerecycled materiaal en is milieuvriendelijkBitumen kan zowel

gelijmd, gebrand of mechanisch vastgelegd worden
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Een lichtkoepel voor een plat dak is zeer handig als u meer licht

wilt in een aanbouw, schuur of bedrijfsruimte. Door de

constructie met een schuine opstand verspreidt het licht zich

makkelijk over de ruimte. U brengt zo natuurlijk licht binnen en

bespaart zo tegelijkertijd op uw energierekening. U hoeft

immers overdag geen kunstmatig licht meer te laten branden.
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Niets is zo vervelend dan stilstaand water op een plat dak.

Stilstaand water kan rotting en lekkage veroorzaken en in de

warme maanden kan dit een muggenoverlast veroorzaken.Bij

Kamphuis Dakbedekking & Renovatie zijn wij gespecialiseerd in

het juist en efficiënt afvoeren van hemelwater.

Hemelwater
afvoeren

Kamphuis Dakbedekking en

Renovatie

Voor Na



''T löp wa los'’ In sommige gevallen löp t nich los. Soms kunnen

problemen aan uw dak niet altijd voorkomen voorkomen, een

kapotte dakpan, lekkage of een gescheurde dakrand. Heeft u

toch een probleem dat snel hersteld moet worden. Dan komt

Kamphuis Dakbedekking & Renovatie zo snel mogelijk in actie.

U kunt met ons kunt altijd de mogelijkheden voor reparatie

bespreken. En wij zullen dan natuurlijk zo snel mogelijk de beste

service verlenen. Altijd met de beste service met een glimlach

en goede prijs kwaliteit verhouding.
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www.kamphuis-dakbedekking.nl

06 29 11 73 84

info@kamphuis-dakbedekking.nl

- Volg ons ook op facebook om te zien aan welke
bijzondere projecten we mogen werken en ontdek

Tips & Tricks op het gebied van woning onderhoud. -

Nieuwsgierig geworden?



K A M P H U I S
M E T  P A S S I E  E N  G E M A K  P L E G E N  W I J  O N D E R H O U D  A A N  U W  D A K !

Veur m
ekaar!


