
Elk dak heeft onderhoud nodig. Of het 

nu om een nieuw dak gaat, één van 15 

jaar oud of van nog veel langer geleden. 

Consolidated reinigt, repareert en 

inspecteert jaarlijks duizenden daken. Wij 

stemmen de frequentie van het onderhoud 

af op de conditie, de levensduur en andere 

kenmerken van het dak. U kiest zelf de 

onderhoudsovereenkomst die daarbij past.

OVEREENKOMST OP MAAT
Wanneer u kiest voor een onderhouds- & 

inspectieovereenkomst, inspecteren én reinigen wij uw 

daken. We voeren ook kleine reparaties uit en doen een 

conditiemeting. Op basis van de rapportage krijgt u advies 

en een offerte voor correctief onderhoud. Voor nieuwere 

daken kunt u ook kiezen voor een onderhoudsabonnement. 

Consolidated verzorgt dan de periodieke reiniging en 

rapporteert afwijkingen. 

LANGERE LEVENSDUUR
Periodiek onderhoud & inspectie zetten we in om de 

levensduur van uw daken te verlengen. En om het aantal 

storingen te verlagen. Dat geeft zekerheid en bovendien  

bent u op termijn goedkoper uit.
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DAKOTA: HELPT HET AANTAL STORINGEN VERLAGEN
De portal Dakota geeft u 24/7 inzicht in de conditie van uw 

daken. Zo kunt u alle onderhoudsverslagen inzien, waarin 

alle uitgevoerde werkzaamheden en reparaties staan vermeld, 

inclusief beeldmateriaal. Ook als we gebreken of zwakke 

plekken op uw dak hebben geconstateerd, wordt dit in Dakota 

opgeslagen. Deze informatie stelt u in staat om nu en in de 

toekomst het dakonderhoud proactief te managen. Zo blijft u 

het aantal storingen op het dak verlagen. 

ONDERHOUDS- & INSPECTIEOVEREENKOMST
 periodieke visuele inspectie

 grondige reiniging

 kleine reparaties

 rapportage van elk dakbouwdeel

 conditiemeting conform NEN 2767

 advies over noodzakelijke maatregelen

ONDERHOUDSABONNEMENT
 grondige reiniging

 kleine reparaties

 melding (ernstige) gebreken

Consolidated is dé dakspecialist 

van Nederland. Al meer dan 50 jaar 

onderhouden, beheren en renoveren 

wij platte en hellende daken. Wij 

geloven in de kracht van transparante 

samenwerking. Daarom werken wij graag 

volgens het principe van regiegestuurd 

dakonderhoud. Zo behoudt ú de regie, 

terwijl Consolidated verantwoordelijk is 

voor het onderhoud aan uw daken. Uniek 

daarbij is het gebruik van Dakota, ons 

online platform voor dakmanagement. 
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