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Hollandia Dakkapellen: betaalbare kwaliteit!

Hollandia Dakkapellen garandeert u de beste prijs-kwaliteit verhouding. U krijgt bij ons een kwalitatief zeer  
goede dakkapel voor een hele scherpe prijs. Goede kwaliteit hoeft niet perse duur te zijn, hele lage prijzen  
zijn echter nooit een goed teken en kunnen een voorbode van veel problemen zijn. Bezuinig daarom op  
de juiste wijze!

Waarom Hollandia dakkapellen?
•	 U	koopt	rechtstreeks	uit	onze	eigen	fabriek.		
	 Dit garandeert een goede kwaliteitscontrole en korte lijnen  
 bij mogelijke problemen. Geen tussenhandel waardoor  
 de prijzen zeer scherp blijven.
•	 Wij hebben vele jaren ervaring en zijn 100%	 	
	 gespecialiseerd in het maken en plaatsen van  
 dakkapellen. Daardoor is ons product technisch volmaakt 
 en wordt u niet meer geconfronteerd met kinderziektes.
• Wij	maken	geen	dure	reclame en wij zijn ook geen  
 ‘marketingconcept’ met meerdere showrooms en  
 aangesloten dealerbedrijven. Dit scheelt al snel vele  
 honderden euro’s per dakkapel. 

•	 Ons	bedrijf	is	een	echt	familiebedrijf. Geen duur extern  
 personeel en hard werken staat nog hoog in het vaandel.  
 Wij zijn betrokken en kennen onze klanten nog persoonlijk.
•	 Hollandia	Dakkapellen	is	een	heel	solvabel	bedrijf  
 dat daardoor haar garanties ook op lange termijn kan  
 waarborgen en dat is in deze tijd wellicht uw beste  
 garantie!



Wat voor dakkapel bieden Wij u? 
•	 Kunststof	prefab	dakkapel. Onderhoudsvrij en duurzaam 
 gemak in diverse uitvoeringen. In onze showroom vindt u  
 de dakkapel die bij uw wensen en budget past.
•	 Plaatsing	in	1	dag.	Niet dagen of weken lang in de  
 rommel: ’s ochtends beginnen en ’s middags is alles klaar. 
•	 Casco	of	afgewerkt.	Onze dakkapel is eenvoudig zelf af te  
 werken, u kunt er ook voor kiezen dat wij alles voor u doen. 
•	 Keuze	uit	vele	soorten	buitenmaterialen	en	kozijnen.  
 Trespa, Keralit, Swiss, Zink, en kozijnen in vlak, verdiept 
 en HVL profiel. 

door professionele montage van  
de prefab dakkapel voorkomt u: 
•	 Warmtelekkage	door	lage	isolatiewaarden.  
 Door stijgende energiekosten een enorm voordeel. 
•	 (Condens)vochtproblemen door matige constructie  
 en bouwwijze.
•	 Klemmende	ramen door verkeerde inbouwwijze en 
 (inferieure) kozijnen.
•	 Doorzakken	van	uw	dak. Wij controleren altijd op 
 constructieve zwakheden en lossen dit desgewenst op.  
 Constructierapporten op aanvraag. 
•	 Uitlopen	van	de	werkzaamheden	en	meerwerk.  
 Wij werken uitsluitend met vaste prijzen die niet meer  
 verandere

volledig op maat gemaakt!
Elk detail van uw dakkapel kunt u zelf bepalen: raam-
indeling en -maatvoering, soort materiaal voor de buiten-
zijde, opties en andere details. Bezoek onze showroom 
om alles zelf te bekijken zodat u de juiste keuze maakt.

Hollandia Dakkapellen: betrouwbaar familiebedrijf!

Hollandia Dakkapellen is nog een echt ouderwets familiebedrijf. Wij zetten voor u graag die extra stap die garant 
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Hard werken, betrokkenheid en de blik op de lange termijn zijn bij ons 
volstrekt normaal. Wij bouwen de dakkapel die past bij uw wensen en budget!



Wist u dit al?
•	 Bouwbesluit	2012	vereist de bouw met dezelfde  
 isolatiewaarde als uw huidige dak. Gebeurt dit niet dan  
 creëert u een ‘verborgen gebrek’.
•	 Dubbel	voordeel.	Goede isolatie werkt 2 kanten op:  
 behaaglijk in de winter, koel in de zomer. De Runner heeft  
 een prettige binnenklimaat in alle seizoenen.
•	 Energielabel	(EPL)	is nu al verplicht en zal bij de stijgende  
 energiekosten steeds belangrijker worden. Een slecht(er)  
 isolerend huis wordt praktisch onverkoopbaar.

voorkom problemen en bespaar geld 
•	 Warmtelek.	Door uw dak verdwijnt de meeste warmte.  
 Glaswol en folie (99% van de bouw) isoleren 30-70% 
 minder! De Runner bespaart u tot honderden euro’s per jaar.
•	 Lage	en	dalende	Rc	waarde.	Traditionele bouw (hout,  
 steenwol, folie, vapoplex daken) isoleert niet alleen minder  
 goed maar zullen op langere termijn in Rc waarde dalen  
 door vochtinwerking. 
•	 Verkeerde	informatie.	Er wordt helaas veel verkeerde  
 en onjuiste informatie gegeven over Rc waardes.  
 Hollandia Dakkapellen werkt uitsluitend met certificaten en  
 controleerbare productinformatie.

Hollandia Dakkapellen: de hoogste isolatie!  

Door onze unieke sandwichconstructie (Runner dakkapel) krijgt u goede en duurzame isolatiematerialen in uw 
dakkapel met een minimale Rc waarde van 3,5	tot	5,0. Met Hollandia Dakkapellen bouwt u beter, duurzamer 
en bespaart u geld op uw stookkosten. De isolatiewaarden van onze kapellen zijn blijvend en constant en 
voorkomen veel problemen op de langere termijn.

A 0 - 1,05 Zeer laag energieverbruik

B 1,06 - 130 Laag energieverbruik

C 1,31 - 1,60 Redelijk laag energieverbruik

D 1,61 - 2.00 Gemiddeld energieverbruik

E 2,01 - 2,40 Redelijk hoog energieverbruik

F 2,41 - 2,90 Hoog energieverbruik

G > 2,91 Zeer hoog energieverbruik

Sandwichconstructie 
(Runner dakkapel)

Gewone constructie

Warmteverlies woning



onze garanties:
•	 Goed isolerende kozijnen gemaakt door gerenommeerde  
 Duitse	fabrikanten.
•	 Hollandia Dakkapellen werkt met EPDM	dakbedeking. 
	 EPDM is uitstekend bestand tegen weersinvloeden,  
 zoals UV, (zure) regen en grote temperatuurschommelingen. 
 Bovendien heeft EPDM een bewezen levensduur van ruim  
 40 jaar.
•	 Hollandia Dakkapellen beschikt over alle benodigde  
 attesten, productspecificaties, certificaten en construc- 
 teursrapporten. Hierdoor is alle informatie transparant en  
 controleerbaar, uw garantie voor meer zekerheid!
•	 Een Hollandia dakkapel is technisch	geperfectioneerd.  
 Geen kinderziektes meer door jarenlange specialisatie.  
 Tal van onzichtbare details - van groot belang op lange  
 termijn - hebben wij voor u verwerkt in uw dakkapel.  
 In onze showroom kunt u dit allemaal bekijken.

ook dit garanderen Wij u:
•	 Wij meten alles zelf in en begeleiden het hele traject tot aan  
 de laatste schroef en balk zelf. Geen	onderaannemers of  
 mensen aan uw deur die van niks weten.
•	 Plaatsing	van	uw	dakkapel	gebeurt	in	1	dag:  
 ’s ochtends starten, ’s middags is alles klaar. Aanvullende  
 werkzaamheden (aftimmeren, verplaatsen dakramen enz.)  
 plannen	wij	snel na montage van uw dakkapel voor u in.
•	 U krijgt nooit	een	factuur	voor	‘meerwerk’. Afspraak is  
 bij ons ook echt afspraak.
•	 Eventuele servicewerkzaamheden worden direct na uw  
 melding verwerkt en zo spoedig mogelijk in overleg met u  
 ingepland.

referenties
Alle recente plaatsingen kunt u op onze website vinden en via 
Google vindt u ook positieve klantervaringen met ons bedrijf.

Hollandia Dakkapellen: de meeste referenties!

Er zijn heel wat bedrijven die een dakkapel kunnen plaatsen maar er zijn er verrassend weinig die dat al heel 
lang doen tot grote tevredenheid van haar klanten. Onze lange lijst met referenties en tevreden klanten spreekt 
daarom voor zich en is misschien wel de meest objectieve informatie die u van ons kunt vinden. Dit biedt u extra 
zekerheid en garantie dat u met Hollandia Dakkapellen de beste keuze maakt, voor nu en voor de toekomst!



ACHTER 
DE WINKELS!

Cruquiusplazafabriek en sHoWroom
Cruquiuszoom 41, 2142 EW Cruquius 
Tel: 023 540 61 51, Fax: 023 540 09 59
info@hollandiadakkapellen.nl
www.hollandiadakkapellen.nl 

Hollandia Dakkapellen: eigen fabriek en showroom!

sHoWroombezoek
Wegens drukte kan het zijn dat er maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren even niemand aanwezig is. Wij verzoeken 
u daarom vriendelijk een afspraak te maken als u langs wilt 
komen. Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00-16.00 uur.  
U kunt dan zonder afspraak langs komen.

offerte aanvraag
Wilt u zich verder oriënteren dan kunt u snel en eenvoudig een 
offerte aanvragen via info@hollandiadakkapellen.nl (vergeet uw 
adres niet i.v.m. Google maps!) of ga naar de website en vraag 
daar een offerte aan.

Wij maken de dakkapellen in onze eigen fabriek met ons eigen personeel en uiteraard kunt u terecht in onze 
showroom om u verder te oriënteren. Zo kunt u zelf zien wat er allemaal mogelijk is en hoe wij onze dakkapellen 
bouwen. Omdat de lijnen kort zijn in ons bedrijf en we niets uitbesteden kunnen we een goede kwaliteitscontrole 
uitoefenen. Zo krijgt u een goed stukje maatwerk voor een hele scherpe prijs!


