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Uw dakramenspecialist!

RENOVATIEPROJECTEN/

PLANMATIG ONDERHOUD



dakramen.nl is specialist op het gebied van FAKRO en VELUX producten. Wij leveren,

plaatsen en vervangen alle typen dakramen; van tuimeldakramen tot complexe 

modellen, zoals de elektrisch bedienbare dakramen of de daglichtsystemen (twee of meer 

gekoppelde dakramen). Uiteraard leveren en monteren wij ook de bijbehorende 

accessoires; raamdecoratie, buitenzonwering, rolluiken en insectenhorren. Daarnaast 

voert dakramen.nl ook complete zolderrenovaties uit met o.a. het na-isoleren van het 

dakbeschot. In 1991 opgericht als allround timmerbedrijf, Timon Varsseveld, zijn wij 

uitgegroeid tot een specialistisch bedrijf met veel kennis en ervaring in de montage 

van FAKRO en VELUX producten.

’Ons doel is de klant 

volledig te ontzorgen.’

Deze beide A-merken én ons erkend vakmanschap, 

geeft de klant de garantie dat ons werk van 

topkwaliteit is. Onze vakkundige monteurs volgen 

jaarlijks trainingen in de trainingscentra van FAKRO 

en VELUX. Op deze manier blijven wij op de hoogte 

van alle innovaties op het gebied van dakramen, 

lichtkoepels, daglichtsystemen en accessoires. Wij 

werken dan ook al jarenlang naar volle tevredenheid 

van onze klanten.

dakramen.nl is aangesloten bij de VLOK, dé 

brancheorganisatie van en voor klussenbedrijven. 

Dit lidmaatschap geeft aan dat de klant deskundig 

advies en vakwerk kan verwachten en de zekerheid 

dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

dakramen.nl

Montagepartner en dealer:

Montagespecialist en dealer:

dakramen.nl is trots op het erkend 

dealerschap van FAKRO en VELUX :



RENOVATIEPROJECTEN / PLANMATIG ONDERHOUD

Naast de opdrachten van particuliere klanten, voeren 

wij ook renovatieprojecten / planmatig onderhoud uit 

voor de zakelijke markt, zoals:

  woningcorporaties!

  bouwbedrijven!

  beleggers van nieuwbouwwoningen  !

   en bestaande bouw

  woningonderhoudsbedrijven!

  vastgoedbeheerders!

  kopersgroepen nieuwbouwwoningen!

  CPO-projecten!

  woningbouwontwikkelaars!

Tijdens de uitvoering van projecten zijn wij de 

bewoners zo min mogelijk tot last. Wel hebben wij 

graag direct contact met de bewoners, zodat wij 

adequaat op vragen kunnen inspelen. Hiermee 

ontzorgen wij u als opdrachtgever.

 

Bij het vervangen van dakramen gebruiken wij, in 

overleg met de klant, renovatiegootstukken. 

Het grote voordeel hiervan is dat de bestaande 

aftimmering intact kan worden gelaten. Hierdoor 

verlopen de werkzaamheden sneller en wordt de 

overlast voor de bewoners beperkt. Oude dakramen 

worden gerecycled en het restafval voeren wij af.

Renovatiegootstukken  

Planmatig onderhoud

Jagershof / Marterhof te Silvolde
160 dakramen
Woningcorporatie Wonion te Ulft

Project:
Vervangen: 
Opdrachtgever: 



ZOLDERRENOVATIE

dakramen.nl voert ook complete zolderrenovaties 

onder het schuine dak van woningen uit. Hierbij 

valt te denken aan o.a.: 

   het na-isoleren aan de binnenzijde van het !

   dakbeschot (koud dak methode)

  het creëren van een extra ruimte (slaapkamer, !

   badkamer, wasruimte of kantoor) 

  de vlizotrap vervangen door een vaste trap!

Bij het na-isoleren werken wij de isolatie(platen) 

regelmatig af met gipsplaten. 

De voordelen van toepassing van gipsplaten is dat 

deze brandvertragend zijn, een betere geluidsisolatie

hebben en minder gevoelig zijn voor beschadigingen.

SERVICEBEZOEK

Wanneer er een defect is aan een FAKRO of VELUX 

product kunt u contact met ons opnemen. 

dakramen.nl zal vervolgens contact opnemen met de 

betreffende bewoner voor een afspraak, zodat een van 

onze vakkundige monteurs het defect zo snel mogelijk

kan verhelpen.

Een servicebezoek kan bestaan uit:

!  Het vervangen van een glaselement

  Onderhoud of reparatie van dakramen!

  Montage, reparatie of vervanging van de accessoires!



RAAMDECORATIE, BUITENZONWERING EN INSECTENHORREN

Voor iedere behoefte is er een passende oplossing. Wij leveren en monteren alle accessoires en geven graag 

deskundig advies. De raamdecoratieproducten zijn verkrijgbaar in een uitgebreide collectie kleuren en dessins.

“Vakbekwaam en flexibel. dakramen.nl denkt mee in oplossingen. De kwaliteit van het werk is keurig, 
planningen worden nagekomen en afwijkingen worden op tijd gecommuniceerd. Te allen tijde bereid 

de service en bereikbaarheid voor de klant te verbeteren. De omgang met bewoners is uitstekend.”

Dhr. Rensing over dakramen.nl... 
(Projectleider Vastgoedbeheer bij Woningcorporatie Wonion in Ulft)

verduisteringsgordijnen

jaloezieën buitenzonwering

rolluiken

insectenhorren

plissé gordijnen



Telefoon (0315) 230 883   
info@dakramen.nl    

dakramen.nl
FAKRO Montagespecialist en dealer
VELUX Montagepartner en dealer 

Correspondentieadres:
Sturriskolkweg 16, 7051 HM Varsseveld 

Bezoekadres: (op afspraak)
Breukelaarweg 17, 7051 DW Varsseveld

www.dakramen.nl

Service & ontzorgen 
hoog in het vaandel!
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