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Onderhoud is behoud 
Onderhoud is behoud. Als uw woning een opknapbeurt kan gebruiken, dan denken we 
graag met u mee. Er zijn vele mogelijkheden om alles weer een fris en strak uiterlijk te 
geven, en te zorgen dat uw woning weer jaren mee kan. Zo kunnen we onder andere het 
voegwerk vervangen, uw gevels reinigen, het metselwerk repareren en een bescherm laag 
aanbrengen of een totale verbouwing/renovatie dak opbouw. 

Al samen 58 jaar ervaring binnen de familie. Wij geven de steen door. Een echt familie 
bedrijf gespecialiseerd in de totale gevel en dak renovatie en restauratie... 

  



Werkwijze 

 

Opmeten en een passende offerte 

Als u ons contactformulier heeft ingevuld, komen we eerst ter plaatse uw pand of woning  bekijken en opmeten. Zo 

kunnen we u een passende offerte kunnen aanbieden. 

 

 

 

 

Werkzaamheden en netjes achterlaten 

 In overleg plannen we de werkzaamheden in en voeren deze met onze medewerkers uit. Natuurlijk zorgen we zelf 
voor de benodigde middelen en materialen, en ruimen we na de werkzaamheden alles op. 

 

 



Gevelreiniging 

  
Wat is gevelreiniging ?  

Gevelreiniging is het verwijderen van aanslag of vervuiling van de gevel van uw woning. Dit kan worden gedaan door middel 

van drie verschillende methoden, afhankelijk van de schade aan uw gevel. 

• Stoomreiniging 

• SteamPlus reinigen 

• zandStralen 

Steamplus. Bij deze methode wordt water verwarmd tot temperaturen boven de 155 graden en vervolgens met een 

hogedrukspuit tegen de muur aan gespoten. Bij deze methode wordt er geen chemisch middelen op de gevel aangebracht 

waardoor de steen niet beschadigt of kapot gaat. 

Het stralen wordt gebruikt bij gevels met zware vervuiling. Bij deze methode wordt water met een mild straalmiddel gemengd 

en vervolgens op de wand aangebracht. 

 



 

Voegwerken 

 

Wat is voegwerken en heb je er verschillende soorten van?  

Wat is het voegwerk. Voegwerk is het gedeelte tussen de twee stenen in dat noemen ze de voegen, er zijn vele verschillende 

voegwerken o,a platvol, snijvoeg, knipvoeg, geborstelde voeg, schaduw voeg. 

 

Voegwerk platvol 

Wat u op deze foto ziet is een platvolle voeg. 

 

Voegwerk snijwerk 

Wat u op deze foto ziet is het snijwerk voegen. 



 

Impregneren hydrofoberen 

 

Impregneren hydrofoberen 

Ook doen wij het impregneren/hydrofoberen van uw woning buitenmuur, dit zorgt ervoor dat de gevel vuil- en waterafstotend 

wordt. Door het impregneren van de gevel heeft u geen last van doorslag, witte vlekken, vorstschade of vochtproblemen in 

huis. Met het impregneren van de gevel wordt deze water- en vuilafstotend. 10 jaar garantie op de werkzaamheid van het 

impregneermiddel. 

 

 



Steiger bouw / verhuur 

 

Steigerbouw / verhuur  

Afhankelijk van het werk kan gekozen worden voor stalen steigers of voor aluminium. Aanvullende oplossingen, waaronder 

rolsteigers, gevel steigers behoren standaard tot de mogelijkheden evenals een perfecte afwerking met krimpfolie of gaasdoek. 
Deze steigers worden veelal gebruikt om complete huizen vanaf de grond af op te bouwen, tevens bij grootschalig of langdurig 

onderhoud is dit de ideale steiger, mede omdat de huurprijs vrij laag is. 

 

Stalen steiger layher allround   Rolsteiger aluminium  
 

 

 

  



Contact  

 

Bent u benieuwd wat wij voor uw woning kunnen doen vraag dan gratis een offerte aan 

 

 

Website  www.dienstverleningkars.nl 
Tel  020 21 01 223 
Email  info@dienstverleningkars.nl 

 

 

 


