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Dakbedekking
Van Barneveld Dakbedekkingen
Van Barneveld Dakbedekkingen is een klein gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke
aandacht voor de klant. Wij werken met passie aan ons vak en bij ons kunt u de
kwaliteit verwachten die u verlangt. Wij zijn ervaren in het aanleggen van diverse
soorten dakbedekkingen en dakgoten, het isoleren van daken alsmede onderhoud,
reparatie, reinigen van daken en dakgoten en ontstoppen van regenpijpen.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:
Pannen daken • Bitumineuze daken • Lood- en zink daken • Zinken dakgoten
Ook voor onderhoud en reparatie van lekkages kunt u bij ons terecht. Wij bieden hierbij een
24-uurs service! Omdat geen dak hetzelfde is maken wij voor de aanleg van een dakdekking
graag eerst een afspraak om met u te bekijken welke bedekking voor u het beste is.
Contribuanten van Kopersbelangen ontvangen op vertoon van hun geldige Kopersbelangenpas 10% korting op de werkzaamheden. Bel of mail voor een vrijblijvende offerte.

Van Nijenrodelaan 3, 3454 EE De Meern
Tel. 06-23033183
vanbarneveld.dakbedekkingen@kpnmail.nl
www.vanbarnevelddakbedekkingen.nl
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