
Kwaliteit en service
zoals het hoort !
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Van der Heijden Dakkapellen BV maakt van uw zolder de 
ideale hobby- of slaapkamer. 

Van der Heijden Dakkapellen is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van dak-
kapellen volgens het prefab concept. Wij plaatsen uw dakkapel binnen een halve 

dag en voeren bouwmaterialen zoals  dakpannen en dakplaat af, voor uw gemak. 
Dit alles gebeurt natuurlijk met een hijskraan. Door ons volledig toe te leg-

gen op het maken van dakkapellen, zijn wij in staat topkwaliteit af te leveren. 
Grote dakkapellen uit een stuk mogelijk tot maximaal 8 meter.

Alle voordelen op een rij 

•  Meer ruimte, licht en comfort.
•  Zichtbare woning verfraaiing.

•  Zeer e�  ciënte werkwijze. 
•  Persoonlijk contact van o� erte tot plaatsing. 

•  In een halve dag geplaatst. 
•  Geen standaard uitvoering maar maatwerk. 

•  15 jaar garantie op dakkapel en nieuwe constructie. 
•  Waarde toename van uw huis door meer m3 inhoud. 

15 jaar garantie
   

Het vervaardigen van onze dakkapellen vindt 
plaats onder gunstige omstandigheden in 

onze werkplaats.
De kwaliteit van het materiaal, de isolatie 

en de wind- en waterdichtheid staan 
op een zodanig hoog peil dat wij 

15 jaar garantie kunnen bieden 
op de dakkapel en de nieuwe 
dakconstructie.

Van Grinsven kraanverhuur
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Isolatie
  
Onze dakkapellen zijn optimaal geïsoleerd en voldoen aan alle normen.
• Zijwangen geïsoleerd met steenwol (Rockwool)
• Dakisolatie is van Kingspan Thermaroof TR26 zero ODP.
• Glas: HR++ 4-15-5.
• Ook is gedacht aan dampremmende en damp-doorlatende folie, zodat er 
 geen condensvorming kan ontstaan.

Inbraakwerend

Natuurlijk kunnen wij de ramen voorzien van inbraakwerend 
beslag, gemonteerd volgens het politiekeurmerk “Veilig Wonen”.

Diverse opties voor gebruikscomfort

• Vlieghorren
• Ventilatieroosters, Screens
• Rolluik met band, motor- of afstandsbediening
• Velux dakramen
• Kozijnen: kunststof, hout of aluminium

Wij bieden u

• Hulp bij aanvraag bouwvergunning.
• Wanneer de gemeente bij een bouwvergun-

ning vraagt naar constructie tekeningen 
of sterkte berekeningen dan kunnen wij 
deze gratis bijleveren.

• Meer dan 10 jaar ervaring in het 
maken en plaatsen van dakkapellen.

•  Eventuele hulp bij afwerking van 
slaapkamer of zolder.

P O L I T I E
KEURMERK

VE IL IG
WONEN

®
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OP ZATERDAG OPEN
 

Onze werkplaats is geopend op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Van der Heijden Dakkapellen BV
Cereslaan 12a
5384 VT Heesch

Telefoon: 06 - 22692338
Fax: 0412 - 480642
info@vanderheijdendakkapellen.nl
www.vanderheijdendakkapellen.nl

Wij bevinden ons direct naast de afslag A59, 
naast de Mac Donalds!
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