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‘ De meeste mensen hebben 
de indruk dat een dak voor al tijd 
meegaat en besteden er weinig 

tot geen aandacht aan.’

DAK APK SERVICE: 
WACHT NIET OP, 
MAAR VOORKOM 
SCHADE!

Dakbedekkingsbedrijf Dak team Vriedak BV staat sinds 

1994 in de regio bekend als de allround specialist in alles 

wat met daken en goten te maken heeft. Hoewel de zaken 

goed lopen, ontbrak er voor eigenaren Johan Vrieselaar 

en Arno van der Wal in al die jaren iets. Daarom werd 

Daxateur bedacht: een unieke dienstverlening die via een 

“Dak APK service” schades voorkomt.

Vriedak gooit het over andere boeg met 
een nieuwe service

Daxateur werd vorig jaar gelanceerd. Die behoefte ontstond door 
beperkingen waar de ondernemers in de ‘traditionele’ dakensec-
tor tegenaan liepen. Johan: ‘Ik stoor me soms aan de reactieve 
sfeer: er moet eerst iets misgaan voordat er iets gedaan wordt. 
Wij vinden preventief  werken minstens zo belangrijk, want in de 
afgelopen jaren zijn we veel achterstallig onderhoud tegengeko-
men. En dat terwijl veel problemen zo makkelijk te voorkomen 
zijn. Soms ligt er simpelweg een tennisbal voor de afvoer. Maar 
het wisselvallige Nederlandse weer vraagt ook om een regelmatige 
check. De meeste mensen laten periodiek bijvoorbeeld de tanden, 
Cv-ketel, of  auto nakijken, maar hebben de indruk dat een dak 

voor altijd meegaat en besteden er weinig tot geen aandacht aan. 
Zoals alles wordt ook het dak aangetast door Uv-straling en erosie 
en heeft het onderhoud nodig. Kleine gebreken kunnen uiteinde-
lijk leiden tot veel kostbare schade en misschien zelfs tot moeilijk-
heden met de verzekering.’

Wat is de status van uw dak of  goot?
De Dak APK Service werkt laagdrempelig: afhankelijk van de 
grootte van het pand sluiten klanten voor een vanaf-prijs van 89 
euro een serviceabonnement af, die ze op elk moment kunnen 
opzeggen. Eens per jaar komt een monteur van Daxateur langs 
die de daken en de goten uitgebreid inspecteert. Kleine gebre-
ken worden direct kosteloos behandeld, voor grotere gebreken 
wordt een vrijblijvende offerte opgesteld. Vervolgens krijgt de 
klant het  zogenoemde “Daxatie”-rapport aangeleverd. Johan: 
‘Die documentatie bestaat uit een statusrapport, een bewijs van 
onderhoud en in het geval van bedrijven functioneert het boven-
dien als meerjarenbegroting. Op basis van de status van het dak, 
kunnen bedrijven incalculeren of  er in het toekomstige financiële 
plan rekening gehouden moet worden met een nieuw dak. Dat 
lijkt me een groot voordeel.’ Alles gebeurt conform richtlijnen van 
de NEN-2767 normering. ‘Of  het nu ons eigen dak is of  niet, wij 
beoordelen de status van het dak altijd op een objectieve manier.’

Toekomst
Daxateur heeft ondanks het korte bestaan al veel interesse gewekt. 
Niet alleen stromen de aanvragen voor de serviceabonnementen 
binnen, er wordt ook met een lokale verzekeringsmaatschappij 
en makelaarskantoor gesproken over samenwerkingen. ‘Het pre-
ventieve en kostenbesparende karakter van de Dak APK Service 
spreekt hen aan, dus ze willen graag een pilot met ons draaien.’ 
Johan en Arno vertrouwen erop dat Daxateur als dienstverlening 
nu en in de toekomst van meerwaarde is voor bedrijfspanden en/
of  woningen van medeondernemers uit de Lopikerwaard. ‘Als 
speciale introductie bieden wij alle Ondernamen-leden tijdens de 
aanstaande herfstperiode daarom tien procent korting aan op de 
zakelijke abonnementen. Op de pagina www.daxateur.nl kunnen 
zij terecht voor meer informatie of  aanmeldingen.’
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