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Onze diensten

Beheer & onderhoud
Nooit meer zelf uw dak op om uw 
 dakgoot, platte dak of zonnepanelen 
schoon te maken. Voor een vast bedrag 
per maand verzorgen wij dit onderhoud 
voor u.

Dakpannen
Van een sneldek betonpan tot aan een  
ouderwetse handgemaakte kruispan  
pannen leggen is waar we goed in zijn.  
Het aanslijpen van alle voorkomende details 
doen we op een veilige en nette manier. 

Golfplaten en sandwichpanelen
Ook met deze materialen staan we ons 
mannetje. Of het nu gaat om een loopstal, 
boerderijschuur, woning, nieuwbouw of 
renovatie. Ook hiervoor bent u aan het juiste 
adres. 

Projectmatige werkzaamheden
We verzorgen nieuwbouw of renovatiepro-
jecten, van steigerwerk tot aan nokvorst, van 
de aanlevering van bouwmaterialen tot aan 
kraanwerk. 

Dakramen en dakkapellen 
Wij monteren dakramen en dakkapellen 
in alle soorten en maten. Ook passen we 
bestaande dakkapellen aan bij een renova-
tie/isolatie project of (her)monteren we alle 
voorkomende dakramen. 

Renovatie
Renoveren is een vak apart. En dat is 
juist waar wij goed in zijn! Jarenlange 
ervaring maakt dat wij het opleveren 
van het perfecte plaatje in juiste banen 
leiden! 

Restauratie
We kunnen enorm genieten van de 
restauratie van de mooiste gebouwen. 
Daarbij zorgen we ervoor de unieke 
details behouden blijven, door bij-
voorbeeld ouderwetse handgemaakte 
dakpannen te leggen.

Nieuwbouw daken
Plaatsen van prefab kappen om vervol-
gens de pannen te monteren. Voor het 
monteren van de dakgoten, kunststof 
of zink, monteren we eerst de windve-
ren en de boeidelen in eigen beheer.

U bent bij ons aan het juiste adres als het gaat om vakwerk in dakwerk! 
Onderstaand een overzicht van de diensten die we leveren:



Wij zijn Bereon: 
#Dakwerkisvakwerk

Een greep uit onze projecten

Bereon is sterk in dakwerk. Dat was u al wel duidelijk. Met ruim 15 jaar erva-
ring in dakwerk en de begeleiding van onder andere grote projecten weten 
we waar we over praten. Zo hebben we alleen in de stad Groningen al ruim 
250 woningen gerenoveerd en hebben we al zeker voor een paar honderd 
nieuwbouwwoningen aan ervaring in de zak. De talloze historische panden en 
boerderijen die we hebben gerestaureerd komen later aan bod. 

Die ervaring is meer dan alleen het monteren van de dakpannen. We kennen 
alle facetten van het dakwerk van A tot Z en zijn daarom breed inzetbaar. 

Sandwichpanelen en golfplaten 

Ook sandwichpanelen en golfplaten vallen 
onder #dakwerkisvakwerk. Grote boerderij 
schuren of loopstallen tot een (in vergelijking) 
kleine schuurwoning voorzien van golfplaten. 
Het is allemaal vakwerk en prachtwerk om te 
doen. Kennis en kunde is belangrijk bij de mon-
tage en het inmeten van deze bouwmaterialen. 
Hiervoor kunt u ook bij Bereon terecht.

Renovatie en restauratie 

Ook hebben we veel ervaring in restauratiewerk. Een vak waar ons hart ligt. Meerdere boerderijen en historische panden 
hebben we voorzien van een dampremmende folie of een isolatieplaat. Vaak werden de dakpannen hergebruikt en de aanslui-
tingen opgelapt. De details waar je tegen aan loopt op deze projecten verdienen net dat beetje extra tijd en kunde. Hierdoor 
kan alles weer in de oude perfecte staat, of zelfs beter, worden opgeleverd en kan het hierdoor weer jaren mee. Ons hart gaat 
hier sneller van kloppen.

Het gaat van een leien dakje als u voor Bereon kiest! In overleg met u doen 
we precies wat er van tevoren is afgesproken, maar dan net een beetje 
meer. Zo verzorgen we niet alleen uw dakbedekking, maar ontzorgen we u 
ook. Wij doen het dus net even anders, onderscheiden ons zo van de rest en 
bezorgen u een dak uit duizenden. 

•  Monteren van kunststof en zinken goten, 
timmeren en betimmeren van houten 
(bak)goten. 

•    Monteren van alle soorten boeidelen 
 en windveren.

•  Het isoleren van bestaande woningen 
 op allerlei soorten manieren. 

•  Het monteren van prefab dakdelen: 
Prefab kappen, dakkapellen, 
schoorstenen, etc. 

•  Het vervangen van lood in schoorstenen, 
muren en dergelijken.

•  Het leveren, opperen en aanbrengen 
 van dakpannen en toebehoren.

•  Het volledig renoveren van daken 
    van A tot Z. 
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