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Wat u van ons kunt
verwachten
Brabants vakmanschap
Uw dakkapel wordt binnen één dag geplaatst
en is geschikt voor eventuele zonnepanelen.
10 jaar garantie
Op al onze dakkapellen krijgt u standaard 10
jaar garantie. *zie algemene voorwaarden
Hoogwaardige materialen
Vanuit onze kleinschalige timmerfabriek in
Breda maken wij iedere dakkapel op maat en
werken wij met de beste materialen.
Gratis advies gesprek
Interesse? Maak direct een afspraak voor een
gratis adviesgesprek bij u aan huis.
Onderhoudsvriendelijke dakkapel
De materialen die wij gebruiken zijn
onderhoudsvrij en hebben een lange
levensduur.
Veel keuze mogelijkheden!
Onze dakkapellen zijn volledig naar uw wensen
aan te passen.

Wie zijn wij?
De specialist in hoogwaardige dakkapellen in de regio Breda
De timmerfabriek van Mulder & Mulder Dakkapellen is opgericht in 2021 door Lex Mulder, Max Mulder en
Joep van Meel. De gebroeders Mulder hebben meer dan tien jaar ervaring met timmerwerken en allround
bouwwerkzaamheden. Tot 2021 hebben zij jarenlang een succesvol aannemersbedrijf gerund. Ze vonden
dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging en besloten om zich samen met hun jeugdvriend te gaan
specialiseren in de productie en plaatsing van hoogwaardige dakkapellen. Joep van Meel is meer dan tien
jaar ondernemer geweest in de IT & marketing branche en neemt het organisatorische deel voor zijn
rekening.

Prefab
Onze dakkapellen worden volledig op maat gemaakt in onze
timmerfabriek in Breda en binnen een dag op uw huis geplaatst.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Minimale overlast tijdens de plaatsing.
Binnen een paar uur wind- en waterdicht op uw dak.
Nauwelijks invloed van het weer op onze productie.
Hoog afwerkingsniveau.
Veilig geplaatst met een hijskraan.
Strak maatwerk.

Materialen
Mulder & Mulder Dakkapellen werkt uitsluitend met de beste materialen en
betrouwbare leveranciers. Al onze dakkapellen worden gefabriceerd door ervaren
vakmensen. Wij staan voor kwaliteit door te zorgen voor een robuuste constructie,
stevige verbindingen en een zorgvuldige afwerking met HPL of Keralit. Daarnaast
werken wij uitsluitend met onderhoudsvrije kunststof kozijnen.

Hoe samengesteld
✓ De dakbedekking is van hoogwaardig EPDM.
✓ De kunststof kozijnen hebben een verdiept profiel en zijn met staal versterkt.
✓ Door onze innovatieve isolatietechnieken kunnen we de zichtbare dakranden laag
houden, maar zorgen we tegelijk voor een betere isolatiewaarde van de dakkapel
dan een groot deel van de concurrentie (RC6.3).
✓ Al onze dakkapellen worden daarnaast geleverd met HR+ of HR++ glas en zijn
tevens geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen.

EPDM
Mulder & Mulder Dakkapellen gebruiken hoogwaardige EPDM dakbedekking voor
onze dakkapellen. EPDM is de meest duurzame dakbedekking voor platte daken.
✓ EPDM kan in één stuk worden aangebracht, dus geen naden,
dus minder kan op lekkages.
✓ EPDM blijft zeer flexibel en elastisch en is daarnaast zonlicht bestendig.
✓ EPDM is zeer geschikt als waterrecuperatiesysteem voor het opvangen en
afvoeren van regenwater langs de regenwaterafvoer.
✓ De levensduur van EPDM kan oplopen tot vijftig jaar
✓ Het is makkelijk herbruikbaar en recyclebaar

Isolatiemateriaal
Mulder & Mulder Dakkappelen heeft een samenwerking met Kingspan, waardoor wij speciale isolatiepanelen
voor dakkapellen kunnen inkopen. Deze duurzame EPS-panelen zorgen voor een uitstekende
klimaatbeheersing (RC 6,3) en energiebesparing.

Waarom EPS een slimme keuze is
•
•
•
•

EPS isolatie is duurzaam en milieuvriendelijk: het is volledig recyclebaar tot wel zeven keer.
EPS is in staat om hoge belastingen te kunnen dragen zonder dat het vervormd (vorm -en drukvast).
EPS neemt geen water op dus er ontstaat geen vocht of schimmelvorming
Alle EPS eigenschappen blijven tijdens de hele gebruiksduur even sterk

Kingspan?
Kingspan Unidek is een toonaangevende fabrikant van milieuvriendelijke en
duurzame isolatie-oplossingen op basis van het recyclebare EPS. Ze delen graag
hun kennis om gezamenlijk tot de beste isolatieoplossingen te komen. Kingspan
investeren veel in onderzoek, productontwikkeling en productinnovatie en ze
gaan daarbij graag samenwerkingen aan met diverse marktpartijen.

Advies
Wensen
Mulder & Mulder Dakkapellen maakt elke dakkapel persoonlijk op maat. Wij
bekijken samen met u de indeling van de kamer waar uw dakkapel komt.
Vervolgens beoordelen we uw dakconstructie, de bouwstijl van uw huis en kijken
we of u eventuele vergunningen nodig hebt. Overige eventuele wensen kunnen
altijd besproken worden!

Inmeten
Onze dakkapellen gaan pas in productie als alles klopt. Technisch inmeten is een
belangrijk aspect van dit proces. Na een telefonische prijsindicatie komt onze adviseur
langs om alle mogelijkheden te bespreken, de dakkapel in te meten en volgens
ontvangt u de offerte op maat. Na akkoord op de offerte komt ons technische team
kort langs voor de definitieve in-meting.

Vergunning
Een bouwvergunning voor uw dakkapel is niet in alle gevallen een
vereiste. In sommige gevallen is het echter wel vereist.
Stelregels:
- Dakkapel achterzijde of zijkant: vaak geen vergunning nodig.
- Dakkapel voorzijde: vergunning vrijwel altijd nodig.

Plaatst u de dakkapel aan de achterkant of zijkant van uw woning
en is de dakkapel niet gericht naar openbaar toegankelijk gebied,
zoals een weg, vaarwater of groen? Dan komt u in aanmerking voor
een vergunningsvrije dakkapel, als u tenminste aan de volgende
voorwaarden voldoet:
1. Bovenkant dakkapel: minimaal 0,5m onder daknok.
2. Zijkanten dakkapel: minimaal 0,5m van zijkanten van dakvlak.
3. Onderkant dakkapel: tussen 0,5m en 1m boven dakvoet.
4. Hoogte dakkapel: maximaal 1,75m.
5. Dakkapel heeft plat dak.
De dakkapel aan de voorkant van uw woning is vrijwel altijd gericht
naar openbaar toegankelijk gebied, waardoor je een vergunning
moet aanvragen.
Wilt u meer weten?
Kijk eens op de site van Slimster.
www.slimster.nl/dakkapel/dakkappel-vergunning/
Mocht u toch een vergunning nodig hebben dan kunnen
wij dit uiteraard voor u verzorgen.

Constructieberekeningen
Sporenkap
- Als u een vergunning nodig heeft, dan verzorgd Bouw Loket Breda namens ons
de benodigde tekeningen en berekeningen die u vervolgens aan kunt leveren
aan de gemeente.
- Om dit proces te stroomlijnen kunnen wij u verzoeken eventuele reeds
bestaande bouwtekeningen van uw woning aan ons aan te leveren om de
bestaande situatie goed in kaart te brengen.

Gordingen dak

- De gemeente waar u woonachtig bent kan in sommige gevallen vragen om een
constructie-berekening. Bij een sporenkap is altijd een berekening nodig. Bij
rigoureuze aanpassingen aan een standaard gordingendak is dat ook nodig.
Onze dakkapellen zijn volledig zelfdragend. Dat wil zeggen dat wij geen
constructieve aanpassingen aan het dak hoeven te verrichten om de dakkapel te
laten dragen. Er zijn dus geen dragende knieschotten en/of constructieve
wanden nodig.

Vragen? Onze adviseurs kunnen u altijd persoonlijk adviseren.

Wat is er belangrijk?

Wat is er mogelijk in mijn gemeente?
Iedere gemeente hanteert eigen richtlijnen voor de bouw van een
dakkapel. Deze regels zijn afhankelijk van de grootte, de vorm en de
plaatsingsplek (op de, zij- of achtergevel).
Wij helpen u uiteraard bij het lezen en begrijpen hiervan.

Leges kosten gemeente
Leges zijn de kosten die rechtstreeks door de gemeente in rekening
worden gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag
omgevingsvergunning.
De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente en de
bouwkosten. Hoe hoger de bouwkosten, hoe hoger de leges. De
gemeente berekent deze kosten rechtstreek aan u door. De
legeskosten bedragen vaak €300,- tot circa € 600,(Zie http://www.bouwleges.nl/ voor meer informatie.)

Duurzaamheid
Mulder & Mulder Dakkapellen vindt het belangrijk om op een
duurzame manier te ondernemen. Wij maken gebruik van duurzaam
hout (FSC-keurmerk) en materialen met een lange levensduur.
Daarnaast werken we zoveel mogelijk met materialen die recyclebaar
zijn. Ook beperken wij ons restafval tot een minimum en houden
daarmee onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

Wat is er belangrijk?

Wat is het doel van de ruimte?
Bij Mulder & Mulder Dakkapellen kunt u uw eigen dakkapel
helemaal naar wens samenstellen. Het is erg belangrijk om
goed na te denken over wat u gaat doen met de ruimte waar u
de dakkapel wilt plaatsen. Wordt het bijvoorbeeld een
slaapkamer of een studeerkamer? Door vooraf goed na te
denken over uw wensen, voorkomt u onnodige kosten.

Type dakkapel?
Kijk eens in de omgeving naar andere dakkapellen om er achter
te komen wat u het meeste aanspreekt. Ook is het belangrijk
om over eventuele opties na te denken zoals horren, speciale
kleuren, rolluiken etc.
Als we uw wensen goed in kaart hebben gebracht, zullen wij
uw gepersonaliseerde droomdakkapel realiseren.

Stel zelf uw dakkapel
samen!
Bij Mulder & Mulder Dakkappelen kijken
we altijd samen naar wat het beste bij uw
woning en smaak past.
U heeft een ruime keuze uit lengtes,
materiaal, kleurencombinaties
(houtnerfstructuur of glad) en diverse
aanvullende opties.
Voor bijna ieder dak is een dakkapel
geschikt! Wij leveren geen nok-verhogen
en/of dakkapellen met schuine daken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grootte
HPL en/of Keralit
Kleuren/structuren (HPL & Keralit)
Daktrim
Kozijnverbinding
Kleur (kozijn)
Raamopties
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2,5 meter

Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€7865,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€7744,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€7623,00 incl. BTW

3 meter
Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€8288,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€8167,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€8046,50,- incl. BTW
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3,5 meter
Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€8712,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€8591,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€8470,00 incl. BTW

4 meter
Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€9135,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€9014,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€8893,50,- incl. BTW
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4,5 meter
Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€9559,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€9438,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€9317,00 incl. BTW

5 meter
Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€9982,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€9861,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€9740,50,- incl. BTW
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5,5 meter

Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€10.406,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€10.285,00 incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€10.164,00 incl. BTW

6 meter

Basis dakkapel HPL
❑ Dakschuinte 35°: vanaf
€10.829,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 40°: vanaf
€10.708,50,- incl. BTW
❑ Dakschuinte 45°: vanaf
€10.587,50,- incl. BTW
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HPL en/of Keralit
• Alleen HPL
Beschikbaar in zestien kleuren met een gladde structuur. HPL is
te verkrijgen in een lengtes tot drie meter. Bij dakkappelen langer
dan drie meter is er in het midden een kleine naad zichtbaar. HPL
wordt tweezijdig in kleur geleverd en is UV-bestendig, Daarnaast
is het onderhoudsvrij materiaal van een hoge kwaliteit. HPL is
goedkoper dan Keralit.

• Alleen Keralit
Beschikbaar in 27 kleuren en heeft altijd een houtnerfstructuur.
Verkrijgbaar in lengtes tot zes meter (geen naden zichtbaar bij uw
dakkapel). Keralit is ook een zeer hoogwaardig onderhoudsvrij
materiaal. Daarnaast is het tien jaar kleurvast. Keralit is duurder
dan HPL.

• Combinatie HPL en Keralit
Een combinatie van HPL en Keralit kan natuurlijk ook.
Bijvoorbeeld een boeibord van Keralit en de overige afwerking
met HPL. Hier zit wel één nadeel aan. Omdat beide materialen
van een verschillende fabrikant komen, kan er bij een gelijke
kleurkeuze een klein kleurverschil ontstaan. Daarom adviseren wij
altijd om twee verschillende kleurtinten te pakken als u voor een
combinatie gaat.
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Daktrim
Voor uw dakkapel kunt u kiezen uit verschillende daktrimmen, ook wel
dakrandprofiel genoemd. Dit betreft de afwerkstrook die zich bevindt
aan de rand van de dakkapel. De daktrim is in verschillende materialen
en kleuren verkrijgbaar. Standaard is de aluminium daktrim bij de
basisprijs inbegrepen.

Aluminium daktrim (standaard)

Aluminium daktrim in kleur (optie)

Aluminium ronde kraal (optie)

Keralit sierlijst in kleur (optie)

Stap 4

Beschikbaar in zestien kleuren met een gladde structuur (geen houtnerf).
Verkrijgbaar in lengtes tot drie meter. (bij grotere dakkappellen
een kleine naad in het midden zichtbaar).
*Gedrukte kleuren kunnen afwijken van origineel

RAL-kleuren

RAL 9010
(Basiskleur)

RAL 7039

RAL 7011

Uni-kleuren

RAL 9005

RAL 9001

RAL 8014

RAL 7037

RAL 7035

RAL 7021

RAL 7016

RAL 6009

RAL 3005

RAL 5011

RAL 1015

RAL 9016

RAL 9006

Houtkleuren

Uni 0816

Hout 3030

Corten 4020

Uni 0161

Hout 3020

Zink 4010

Uni 0133

Hout 3010

Stap 4
Beschikbaar in 27 kleuren, met een houtnerfstructuur (lijkt op hout). Verkrijgbaar
in lengtes tot zes meter (geen naden zichtbaar).
*Gedrukte kleuren kunnen afwijken van origineel

MET HOUTNERF

Kozijnverbinding (stap 5)

Kleuren (stap 6)

(STANDAARD)

Standaard (gladde structuur)

Basis-houtnerf

KOZIJNEN
Al onze dakkapellen zijn voorzien van
verdiepte kunststof kozijnen. Deze
worden op maat voor u
geproduceerd. De kozijnen zijn
standaard wit, maar u kunt ook
kiezen voor een houtnerf-structuur in
kleur. Combineren is mogelijk.
Daarnaast bepalen we samen met u
de indeling van de kozijnen en
eventuele opties. Standaard zijn
draaikiepraam inbegrepen.
U heeft keuze uit drie soorten
hoekverbindingen; V-perfect, Retro
en Vintage.

Premium-houtnerf

Stap 7

Optie parallel-ventilatie
Het vernieuwde parallel hang- en sluitwerk zorgt per direct voor een heel ander
woongevoel. Dankzij deze innovatie beschikt het raam over een extra parallelstand,
waardoor het niet alleen draaibaar en kantelbaar is, maar tevens langs een smalle
rondom lopende ventilatiespleet (6mm) kan ventileren.
Verse lucht kan binnenstromen, slagregen en barre weersomstandigheden blijven
veilig buiten. Ook inbrekers hebben geen schijn van kans. Het parallel beslag biedt
een verhoogde inbraak beveiliging (Politiekeurmerk) en wordt standaard uitgevoerd
met zichtbare scharnieren.

Stap 7

Opties raambeslag
Wij bieden u de keuze uit vier soorten raambeslag voor onze draaikiepramen.
Al het beslag voldoet moeiteloos aan het Politiekeurmerk veilig wonen en kan
onderling worden gecombineerd. Standaard is de aluminiumvariant bij de prijs
inbegrepen.

Aluminium (standaard)

Zwart

Beige

RVS

Wit

Opties raamdecoratie
Onze raamdecoratie biedt de ideale balans tussen decoratie en functionaliteit. Door middel van een
sterke magneetband kan de raamdecoratie gemakkelijk op het kozijn worden geplakt. Het doek, de
jaloezieën of lamellen bevinden zich tussen de glaslatten waardoor er een nagenoeg vlak geheel
ontstaat. Hierdoor heeft u altijd passende raamdecoratie en hoeft u niks te boren. Het raam blijft volledig
functioneel/ U kunt kiezen uit vijf verschillende soorten raam decoratie, namelijk:

SPLENDID
De Splendid Plissé is een uniek raamdecoratieproduct speciaal ontwikkeld voor
kunststof kozijnen. De treklijsten zijn voorzien van een uniek vergrendelsysteem
waardoor deze in elke gewenste stand gepositioneerd kan worden. De bediening is van
boven naar beneden en andersom. Het frame is standaard wit, beige of antraciet en de
doeken zijn in vele kleuren leverbaar, decoratief of verduisterend.

LAMELLA
De Lamella is een combinatie van een jaloezie en een shutter in één, waarbij het
product enkel en alleen gekanteld kan worden door middel van een handgreep welke
om de lamel heen is bevestigd. De lamel heeft een standaard breedte van 30 mm of 40
mm en is verkrijgbaar in veertien standaard RAL-kleuren. De twee afzonderlijke delen
zijn los van elkaar te bedienen.

Stap 7

DAY ’N NIGHT
De Day 'n night raamdecoratie is een uniek product speciaal ontwikkeld voor
kunststof kozijnen. In tegenstelling tot de Splendid raamdecoratie heeft u bij de
Day 'n night twee doeken in één frame. Zo kunt u overdag kiezen voor
doorschijnend en in de avond een verduisterend doek toepassen. De treklijsten
zijn voorzien van een uniek vergrendelsysteem waardoor deze in elke gewenste
stand gepositioneerd kan worden. De bediening is van boven naar beneden en
andersom.
Het frame is standaard wit, beige of antraciet en de doeken zijn in vele kleuren
leverbaar, decoratief of verduisterend.
LATENDE
De latende is een raamjaloezie met lamellen welke geplaatst zijn in een
aluminium frame. Door middel van het kantelen of optrekken van de lamellen
heeft u zelf controle over het daglicht. De jaloezie bevindt zich tussen de
glaslatten waardoor een nagenoeg vlak geheel ontstaat.
Het frame is standaard wit of beige en de lamellen zijn in vele kleuren
leverbaar.

ROLGORDIJN
Het Rolgordijn heeft een aluminium frame met aan de
bovenzijde een geïntegreerde cassette. In deze cassette zit het
rolmechanisme met het doek opgerold.

Het frame is standaard wit, beige of antraciet en de doeken zijn
in vele kleuren leverbaar, decoratief of verduisterend.

Stap 7
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Zonnewering tussen glas
Onze zonwering tussen het glas biedt de ideale balans tussen decoratie en functionaliteit met een systeem
wat je volop extra laat genieten van je woning. Je bepaalt zelf hoeveel licht en warmte je wilt binnenlaten.
De lamellen of je plissé doek schoonmaken? Dat hoeft niet, want die zitten tussen het glas. Met zonwering
en lichtregulering tussen het glas blijft het uitzicht van de dakkapel onaangetast aan de buitenkant en kun
je het systeem langs binnen makkelijk bedienen.

PLISSÉ SCHUIFMAGNEET
De Polysun ScreenLine schuifmagneet is een van de
nieuwste bedieningssystemen. De antibacteriële,
kunststof schuifmagneet loopt over een profiel aan de
linker- of rechterzijde van het glas. Duw je de
schuifmagneet omhoog, dan loopt de zonwering
razendsnel naar beneden. Schuif je de magneet naar
beneden, dan trekt het systeem zich even vlug weer
op. Om het plissédoek open en dicht te zetten, schuif
je de magneet een klein stukje omhoog of omlaag.

JALOEZIE SCHUIFMAGNEET
De Polysun ScreenLine schuifmagneet is een van de
nieuwste bedieningssystemen. De antibacteriële, kunststof
schuifmagneet loopt over een profiel aan de linker- of
rechterzijde van het glas. Duw je de schuifmagneet omhoog,
dan loopt de zonwering razendsnel naar beneden. Schuif je de
magneet naar beneden, dan trekt het systeem zich even vlug
weer op.
Om de lamellen open en dicht te kantelen, schuif je de
magneet een klein stukje omhoog of omlaag.

Horren
Onze horren bieden volop mogelijkheden voor ieder raam en elke deur met een systeem
speciaal ontwikkeld voor kunststof kozijnen. De horren worden exact voor u op maat
gemaakt en kunnen geleverd worden in elke gewenste RAL-kleur.
INKLEMHOR
In huis speelt ventilatie een belangrijke rol. Gewenst hierbij is dat u frisse lucht naar binnen
laat, maar insecten buiten houd. Onze inklemhor is speciaal ontwikkeld voor draaikiepramen.
De hor bestaat uit een aluminium frame met daarin een gaas gespannen. De hor wordt van
binnenuit naar buiten toe geplaatst waardoor er geen schroeven of bevestigingsclips
gemonteerd hoeven te worden. Wij leveren deze inklemhorren standaard in dezelfde kleur
als het kozijn aan de buitenzijde.
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Buitenzonwering
ROLLUIK ELEKTRISCH SOMFY IO
Met het Somfy IO opbouwrolluik heeft u een rolluik met
geïntegreerde ontvanger. Hierdoor is de bediening draadloos en
kan deze naast de standaard bediening uitgebreid worden met
een Connexoon of TaHoma smart home bediening.
Dit opbouwrolluik wordt aan de buitenzijde voor het kozijn
geplaatst en u kunt zelf de kleur voor de bak en de lamellen
kiezen.

SCREEN ELEKTRISCH SOMFY IO
Met de Somfy IO screen heeft u zonwering met geïntegreerde ontvanger.
Hierdoor is de bediening draadloos en kan deze naast de standaard
bediening uitgebreid worden met een Connexoon of TaHoma smart home
bediening.
Onze screens zorgen voor een heerlijke koele woning. Dankzij het
lichtdoorlatende doek blijft warmte buiten en kunt u toch gewoon blijven
genieten van uw uitzicht. Het doek is bestand tegen vocht waardoor deze
makkelijk is in onderhoud en moeiteloos elk weertype aankan. Het doek is
leverbaar in drie kleuren, namelijk wit, grijs of zwart.

Montage
Levering
Nadat er akkoord is geven op de offerte worden
de materialen voor uw dakkapel besteld. Na de
bestelling van de materialen krijgt u een
indicatie van levertijd te horen. De levertijd is
afhankelijk van onze bezetting en de
kozijnenleverancier. Op het moment dat de
kozijnen bij ons binnen zijn ontvangt u een
definitieve leverdatum.
Het is natuurlijk fijn als de omgeving weet
wanner uw dakkapel wordt geplaatst. Wij
verzoeken u om dit aan uw buren te melden. Zo
wordt eventuele overlast beperkt en kan men
rekening houden met het parkeren van de auto’s
i.v.m. de komst van onze hijskraan.

Zolder vrijmaken
Wij verzoeken u de zolder leeg te maken voor de
dag van levering en vloeren/trappen af te
dekken.
U dient er daarnaast zelf zorg voor te dragen dat
eventuele water, gas en of elektraleidingen in de
uitsparing voor de dakkapel zijn verwijderd. Dit
geldt ook rookgaskanalen, WTW-systemen,
rioolontluchting, zonnepanelen, een zonneboiler
etc.

Afval
Bij de plaatsing van uw dakkapel moeten wij uw dak openmaken.
Hier komt uiteraard afval bij vrij. U kunt dit eventueel zelf afvoeren
of dit door ons laten verzorgen.

Oude dakkapel
Indien uw huidige dakkapel vervangen dient te worden kunnen wij
deze eventueel ook verwijderen en afvoeren.

Afwerking
Buitenkant
Als de dakkapel wordt geplaatst is deze binnen enkele uren wind- en waterdicht.
De dakkapel wordt vastgezet aan het dak. Rondom wordt de loodvervanger
aangeklopt. De dakpannen worden aangesloten aan de dakkapel. Het dak van
uw dakkapel is gemaakt van hoogwaardig EPDM.

Binnenkant
Standaard worden al onze dakkapellen afgetimmerd met houten beplating aan
de binnenzijde. Wij verzorgen niet de eindafwerking (gipsplaten, elektra,
verlichting etc.). Hier kunt u een andere partij voor inschakelen of dit in eigen
beheer regelen.

Service
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en blijven.
Daarom staan wij graag voor u klaar bij eventuele vragen of problemen, ook
nadat uw dakkapel is geplaatst.

Jaar garantie
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Bij Mulder & Mulder Dakkapellen krijgt u tien jaar garantie op de dakkapel, de
dakconstructie en de EPDM (mits normaal onderhouden). Op de kozijnen, elektrische
apparatuur en opties als zoals bijv. lamellen volgen wij de garantievoorwaarden van de
fabrikant. Wilt u nog meer informatie over onze garantie? Kijk dan in onze algemene
voorwaarden.

Persoonlijke offerte op maat
Na ons adviesgesprek ontvang u een offerte op maat,
waar al uw wensen in verwerkt zijn. Wij zetten helder
uiteen wat de basisprijs voor de dakkapel is en wat u
extra betaalt voor eventuele extra (kleur)opties.

Betaling
Nadat u akkoord heeft gegeven op de offerte
ontvangt u een factuur. Vervolgens betaalt u
binnen zeven dagen een aanbetaling van 50% op
de hoofdsom. De resterende 50% dient op de dag
van plaatsing op onze rekening te staan of
contant te worden voldaan.

Kijken op locatie
Bent u nieuwsgierig naar hoe onze
dakkapellen worden gemaakt? Of
wilt u kijken wat voor materialen wij
gebruiken?
U bent altijd welkom om in onze
timmerfabriek in Breda te komen
kijken. Bel wel even van te voren
zodat we zeker weten dat er iemand
op locatie aanwezig is.

Loop lekker binnen, de
koffie staat klaar!
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