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Voorkom vochtproblemen
Laat periodiek inspectie, onderhoud en reperatie verrichten

 WONINGCORPORATIES & WONINGBOUWVERENIGINGEN / VVE’S

ALTIJD OP DE HOOGTE

Wilt u voor eens en altijd af van vochtproblemen, dan kunnen wij 

periodiek de controle voor u uitvoeren en vochtproblemen tijdig bij u 

melden. Een professionele beoordeling voorkomt onnodige kosten en 

geeft u de garantie dat het vochtprobleem direct aangepakt wordt. 

Wij informeren u over de oorzaak, wat de meest effectieve behandel-

ingsmethode is en wat de kosten bedragen om het vochtprobleem 

op te lossen. Over de planning van 

eventuele werkzaamheden houden wij u altijd en tijdig op de hoogte.

De Kelderspecialist lost vochtproblemen op!
BEL ONS OF MAAK EEN AFSPRAAK

   BEL DIRECT                          OF BEZOEK ONZE WEBSITE       

     0513 - 46 28 17              www.dekelderspecialistgorredijk.nl

Vochtproblemen kent diverse oorzaken. 

Denk aan optrekkend vocht, doorslaand vocht, condensatievocht, bouwvocht en vocht door 

lekkende leidingen, afvoerbuizen of andere lekkage.

Vocht en schimmel is bij veel woningen een probleem. Het is niet 
goed en niet gezond. Het is daarom belangrijk om een woning goed 
te ventileren. Dat moet door de bewoner(s) gebeuren, maar natuurlijk 
moet de ventilatie in huis wel goed werken en moet er geen sprake 
zijn van lekkage of doorslaand of optrekkend vocht. Vochtproblemen 
ontstaan vaak door een bouwkundig gebrek. 
Dat moet direct aangepakt worden. 

SINDS 1991 SPECIALIST IN DROGEN, REINIGEN EN REPARATIE VAN 
KELDERS

De Kelderspecialist Gorredijk is meer dan 30 jaar actief en onder-
nemend in het periodiek inspecteren, onderhouden en repareren 
van vochtproblemen. Dit doen wij veel voor woningcorporaties en 
woningbouwverenigingen / VvE’s. Wij doen diagnose, inspectie, 
geven advies en verzorgen het reinigen, drogen en repareren van de 
vochtproblemen en lekkages in woningen en gebouwen. 

KELDER LEKKAGE EN AFDICHTING

Wij maken van uw lekkende en onbruikbare kelder een waterdichte 
en afgewerkte weer bruikbare ruimte. Wij gebruiken het zo geheten 3 
laags-systeem (Waterstop, Hardingsvloeistof & Waterdichte cement-
gebonden mortels) om uw kelder weer geheel lekvrij te maken.  Onze 
werkwijze is toe te passen op alle soorten kelders, is duurzaam en wij 
geven 5 jaar garantie op alle werkzaamheden.
 

De Kelderspecialist doet voor u; 

     Diagnose & advies 

    Kelderrenovatie & afdichten

     Gevelrenovatie & impregneren

     Injecteren

  


