
Toekomstvisie
Verkoelendak Nederland onderscheidt zich 
niet alleen door haar jarenlange ervaring en 
expertise op het gebied van daken en passief bouw. 
Wij nemen een voorsprong op de toekomst. De manier van 
bouwen en renoveren zal steeds meer volgens de zogeheten passiefnorm 
zijn. Dat wil zeggen dat een woning of bedrijfspand vrijwel geen energie 
verbruikt of zelfs energie oplevert. Met onze vakkennis over dakbedekking 
en dakisolatie zien wij hier een grote rol voor ons weggelegd. 

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, 
veiligheid en service is een vanzelfspre-
kend onderdeel van ons dagelijks werk: we 
staan voor een professionele manier van 
werken en kunnen bouwen op jarenlang 
vakmanschap. Om de kwaliteit en veilig-
heid te garanderen, houden wij ons aan 
het motto: ‘wat je veel doet, doe je goed’.

“Reken op de professionele 
kwaliteit van Verkoelendak 
Nederland!”
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Kwaliteit en veiligheid

DE PASSIEFHUISSTANDAARD WORDT BEREIKT DOOR HET VOLGEN VAN ZES BASISPRINCIPES:

R E N O V A T I E  •  R E S T A U R A T I E  •  N I E U W B O U W

GECERTIFICEERD KOMO 
DAKDEKKERS-

BEDRIJF

PROFESSIONEEL IN 
TOTALE DAKZORG

Verkoelendak Nederland
Beegderveld 5
6099 NC Beegden
Postbus 5050
6097 ZH Heel
T + 31(0)475 58 22 22
F + 31(0)475 58 17 59
E info@verkoelendak.nl

Kijk voor meer informatie op: 
verkoelendak.nl

Uw duurzame partner in dakbedekking

Wist u dat?
 Wij de groenste dakdekker van Nederland zijn
 Verkoelendak Nederland behoort tot de top 5 van 

dakdekkers in Nederland
 Wij zijn aangesloten bij de Zinkmeesters, de 

Nederlandse Vereniging van Leidekkers, Het Hellende 
dak, Venin, Holland Solar en VEBIDAK.

 Wij VCA** gecertificeerd zijn
 Wij zowel grote als kleine, binnen- en buitenlandse 

opdrachten aannemen
 Wij onze totale dakzorg ook in abonnementsvorm 

aanbieden
 Wij een dakgarantie geven van 10 tot 15 jaar.



Verkoelendak Nederland is al meer dan 50 
jaar een begrip en wij behoren tot de top 5 
van Nederlandse dakdekkers. Ons concept 
is: ‘professioneel in totale dakzorg’. Dat 
wil zeggen: wij bieden een totale dienst-
verlening op het gebied van duurzame 
dakbedekkingen en gevelbekleding. 

Onze vakkundige medewerkers staan 
dagelijks voor onze opdrachtgevers klaar. 
Met kennis van zaken en daken bedienen 
wij onze klanten in het voortraject, de uit-
voering en in het natraject. Dat kan gaan 
om grootschalige projecten maar ook 
een dakreparatie of renovatie. Voor zowel 
bedrijven als particulieren voeren wij alle 
dakwerkzaamheden met veel plezier uit! 

Verkoelendak Nederland: 
specialist in daken en gevels

Uniek showroomconcept
In onze vestiging in Beegden beschikken wij over een bijzonder showroom-
concept met een oppervlakte van meer dan 200m². Hier tonen wij álles wat 
er op het gebied van dakbedekking maar mogelijk is. Wij hebben letterlijk 
alles onder één dak! U kunt zich hier uitgebreid verdiepen in de diverse 
mogelijkheden, stijlen en materialen die maar denkbaar zijn. Vooral in het 
voortraject kunnen wij u van dienst zijn, door u de juiste mogelijkheden 
aan te reiken. Wij streven er naar van iedere vorm van dakbedekking, én van 
de verschillende materialen, een voorbeeld in huis te hebben. Nog nooit 
zijn alle vormen van dakbedekking zo overzichtelijk bij elkaar gebracht.

“Van oudsher zijn wij sterk in renovatiewerk.”

“Duurzaam ondernemen staat 
bij ons hoog in het vaandel.”

De groenste dakdekker van Nederland
Met aandacht voor onze leefomgeving richten wij ons op duurzaam ondernemen. Dat doen 
we niet alleen binnen onze eigen bedrijfsvoering met de aanleg van een eigen milieustraat 
waar wij alle afvalmaterialen gescheiden afvoeren. Maar ook door gebruik te maken van 
zonne-energie voor onze eigen kantoren. Bovendien rijden onze vertegenwoordigers in 
elektrische auto’s. Én dat doen wij door duurzame dakoplossingen aan te bieden zoals 
groendaken en zonnedaken.

ONZE SPECIALISATIE: 
 BITUMINEUZE DAKEN
 KUNSTSTOF DAKEN
 PANNENWERKEN
 LEIWERKEN 
 ZINKWERKEN
 KOPERWERKEN 
 NON-FERRO DAKEN

 EN GEVELS
 ZONNEDAKEN
 GROENDAKEN
 DAKKAPELLEN
 TIMMERWERKEN

Verkoelendak Nederland is een uitste-
kende partner als het gaat om dakwerken. 
Ook voor de nieuwste felstechnieken 
bent u bij ons aan het juiste adres! Wij 
signaleren een duidelijke trend wat dat 
betreft. Trots zijn we dan ook op diverse 
projecten met bijvoorbeeld zink- en koper-
werken. Maar dat is niet alles. Wij zijn van 
oudsher eveneens sterk in renovatiewerk. 

Bovendien beperken wij ons niet tot het 
dak alleen, maar nemen alle bijkomende 
werkzaamheden waar onder de hou-
ten dakconstructie, eventueel voeg- en 
schilderwerk ook mee. Uiteraard zijn wij in 
staat om zowel grote als kleine projecten, 
nieuwbouw- en renovatieprojecten tot 
een goed resultaat te brengen.

Uw partner en adviseur in renovatie, 
restauratie en nieuwbouw

Green Power Systems is een onderdeel 
van Verkoelendak Nederland. Green Power 
Systems is gespecialiseerd in duurzame 
energiewinning en energieterugwinning. 
Daarbij moet u denken aan zonne-energie 
en na-isolatie. Wilt u meer weten over 
onze zonnepanelen of isolatietechnieken, 
vraag naar de brochure of kijk op
www.greenpowersystems.nl

 Eerste proeftuin zonnepanelen gerealiseerd voor Rijksgebouwendienst.
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