Informatie
De Rietdekkerij is in staat u een concurrerende
prijs te bieden voor onderhoud of realisatie
van uw rieten dak. Omdat elk dak uniek is,
zijn ook onze offertes maatwerk, waarvoor
we graag de situatie ter plekke komen
bekijken. Neem contact met ons op voor het
maken van een afspraak.

De Rietdekkerij
Postbus 116
7200 AC Zutphen
E. info@rietdekkerij.nl

T. 0575-511465
M. 06-13231757 (Fion Taylor)
M. 06-10104076 (Ronald Veenendaal)
I. www.rietdekkerij.nl

Vakmanschap
Ambitie
Persoonlijke betrokkenheid
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De Rietdekkerij is uw betrokken
vakman bij:
- maken van een nieuw dak;

De Rietdekkerij koppelt jarenlange ambachtelijke
ervaring aan een concurrerende prijs.

- vernieuwen van een bestaand dak;
- behandeling tegen algen op uw rieten dak;
- traditionele rieten daken ombouwen naar

Maatwerk

energiezuinige schroefdaken.

De Rietdekkerij is in staat om elk type dak - van boerderij tot
nieuwbouwwoning - van een rieten kap te voorzien. Geen dak
is hetzelfde, en dus is maatwerk gegarandeerd. We kunnen zelfs
een totale metamorfose van pannendak naar rieten dak voor u
realiseren!

Onderhoud
Om een lange levensduur van het rieten dak te garanderen,
verzorgen we periodiek onderhoud; u heeft er dus zelf geen
omkijken meer naar. Zo zijn daken met 40 jaar levensduur
geen uitzondering. Vraag naar de voorwaarden van een
onderhoudscontract.

Kwaliteit
Een rieten dak werkt niet alleen waardevermeerderend
op uw woning door zijn exclusieve uitstraling. Het is een
milieuvriendelijke dakbedekking met hoog isolerend vermogen
en op praktisch elk type dak toepasbaar.

Energiebesparing
Bij wie duurzaamheid hoog in het vaandel staat, is een rieten dak
goed op zijn plaats. Riet is een milieuvriendelijke dakbedekking
die veel energie bespaart. Van de groei van het riet tot aan de
energienota ... En door de hoge brandwerendheid, betaalt u
een lagere premie voor uw brandverzekering.
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Door de kleinschaligheid van ons bedrijf, heeft u altijd
te maken met een bekend gezicht.
Daarom kiest u voor
De Rietdekkerij
- wij doen wat we beloven;
- altijd een vertrouwd gezicht;
- advies op maat n.a.v. coördinerend gesprek;
- altijd een offerte vooraf;
- oplevering binnen de afgesproken termijn,
overmacht voorbehouden;
- uitvoerig overleg met opdrachtgever bij
uitvoering van het werk;
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