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VEBIDAK Dakadvies  
biedt ondersteuning. Snel, onpartijdig en professioneel. 

VEBIDAK adviseert aannemers, dakbedekkingsbedrijven, ge-
meentes, architectenbureaus, expertisebureaus, woning-

bouwcorporaties, projectontwikkelaars, verenigingen van  
eigenaren, particulieren etc.  
 
 
VEBIDAK Dakadvies beschikt over ruime expertise welke als input gebruikt wordt in ve-
lerlei (norm-)commissies en werkgroepen en uiteraard ook in diverse opleidingstrajecten in 
de bouwnijverheid om kwaliteit blijvend te waarborgen. Maar ook nieuwe kennis wordt ons 
op deze wijze eigen gemaakt.  

 
 
VEBIDAK Dakadvies kan met haar uitgebreide kennis en ervaring presentaties en lezin-
gen verzorgen over alle denkbare daktechnische zaken in algemene zin of over een speci-

aal issue toegespitst op uw organisatie. Ook hier geldt: ‘tijd is geld’, desgewenst kan een 
presentatie op locatie verzorgd worden. 

 
 
Publicaties 
Regelmatig wordt VEBIDAK Dakadvies benaderd door vakbladen om een redactionele bij-
drage te leveren over zeer uiteenlopende onderwerpen. Solide dakwerk vraagt om vak-
kennis. Bij VEBIDAK is deze vakkennis aanwezig! 
 

 
Juridisch 
VEBIDAK heeft een goede reputatie opgebouwd in succesvolle bemiddeling in dreigende of 
bestaande geschillen. Helaas kunnen geschillen uitmonden in juridische procedures. Hierbij 
treden de adviseurs op als onafhankelijke partij voor onder andere rechtbanken (getuige-
deskundigenbericht), rechtsbijstandverzekeringen (onafhankelijk deskundigenrapport),  
advocatenbureaus (partijdeskundige) etc. 

 

  
Wij zetten voor u even op een rijtje waar de dienstverlening van VEBIDAK Dakadvies 
onder andere voor staat: 
 uitvoeren van diverse soorten inspecties, afgestemd op het doel van de opdrachtgever; 
 dakscan zonne-energiesystemen; 

 veiligheidsadvies (dak RI&E ‘werken op hoogte’); 
 beoordeling schades en gebreken 
 beoordeling bestekken en offertes; 
 opstellen bestekken en organiseren van aanbestedingen; 
 werkbegeleiding, zoals uitvoeringscontroles en opleveringsinspecties; 
 beoordeling  detailtekeningen; 
 uitvoeren van bouwfysische en windbelastingsberekeningen; 

 helpdesk; 
 geschilbemiddeling en deskundigerapporten; 
 milieutechnisch advies; 
 vakinhoudelijke publicaties. 
 

Maar bijvoorbeeld ook: 
 beoordeling van risico op wateraccumulatie en wateraccumulatieberekeningen; 

 advies bij productontwikkeling; 
 advies gebruiksdaken, zoals begroeide daken, parkeerdaken en –kelders, energiedaken 

etc. 
  
 

Een korte omschrijving van enkele adviesdiensten: 

 
Indicatie Levensduur  
Doel is het aangeven van de resterende levensduurverwachting van het dakbedekkings-
systeem. Groot onderhoud aan het dak kan nauwkeuriger worden gepland. Groot onder-
houd wordt in hoofdlijnen aangegeven.  
 Per dakvlak wordt een insnijding gemaakt tot op de onderconstructie om de opbouw van 

de dakbedekkingsconstructie vast te stellen.  
 Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto’s.  

 

Onderzoek dakbedekkingsconstructie 
Doel is het vastleggen van de conditie van de dakbedekkingsconstructie en de detaillering 
alsmede het opstellen van een hersteladvies en/of zo nodig een renovatieadvies.  
 Het verrichten van één of meer insnijdingen in de dakbedekkingsconstructie tot op de 

onderconstructie kan noodzakelijk zijn om de opbouw van de dakbedekkingsconstructie 
en de conditie van de materialen vast te stellen.  

 Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto’s.  

 

Dakscan zonne-energie 
Doel is het beoordelen van de geschiktheid van het dak voor het plaatsen van zonne-
energiesystemen alsmede het aangeven van de resterende levensduurverwachting van het 
dakbedekkingssysteem in relatie tot het aan te brengen zonne-energiesysteem.  
 Een indicatie wordt verkregen of het dak vooraf extra aandacht behoeft.  
 Inventarisatie van het functioneren van voorzieningen op het dak na plaatsing van een 

zonne-energiesysteem.  
 Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto’s.  

 

Lekkageonderzoek  
Doel is het achterhalen van de oorzaak van lekkages in het dak en het  
opstellen van een hersteladvies.  
 Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto’s. 

 

Schadeonderzoek 
Doel is het achterhalen van de oorzaak van schade en het opstellen van een herstel-
advies.  
 Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto’s. 

 

Dak-RI&E ‘werken op hoogte’ 
Doel is het inventariseren en evalueren van de risico’s bij het werken op hoogte tijdens de 
beheerfase van het dak.  
 De risico’s worden per dakvlak geïnventariseerd. Gekeken wordt naar de toegankelijkheid 

van de dakvlakken, de situering van en de onderhoudsfrequentie aan hemelwaterafvoe-
ren, dakranden, airco’s etc.  

 De risico’s met betrekking tot struikelgevaar over bijvoorbeeld bliksembeveiligingsleidin-
gen en de blootstelling aan straling van zendinstallaties worden meegenomen.  

 Een dakveiligheidsplan wordt opgesteld om deze risico’s te minimaliseren zodat de dak-
vlakken veilig zijn te bereiken en te belopen in de beheerfase. Onderdeel van het dakvei-
ligheidsplan is een daktekening met daarop aangegeven de geadviseerde voorzieningen. 

 Er wordt een rapport opgesteld, toegelicht met foto’s. 

 
Voor uitgebreide informatie over onze adviesdiensten en omschrijvingen van onze  
inspecties en onderzoeken verwijzen wij u naar de VEBIDAK website.  
Via onderstaande link komt u direct op de juiste webpagina. 
 
       

www.vebidak.nl/introductie-vebidak-dakadvies  
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