Vochtbestrijding checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.

Het soort vochtprobleem
Het vochtprobleem oplossen
Mogelijke extra werkzaamheden
Vraag offertes aan

1. Het soort vochtprobleem
Opstijgend vocht
Dit soort vocht komt vaak voor bij oudere woningen. In de tijd
van de bouw van deze woningen zijn de huizen niet voorzien
van een effectieve waterkering. Zo kan het grondwater
makkelijk het huis indringen.
Doorslaand vocht
Hierbij gaat het vocht niet door de grond maar weet het zich
banen te vinden door de gevel.

2. Het vochtprobleem oplossen
Injecteren

Dit is een oplossing tegen opstijgend vocht. Hierbij wordt een
vochtwerende substantie de muur ingespoten. De resultaten
zijn vaak blijvend.

Impregneren
Dit wordt gebruikt bij doorslaand vocht. Hierbij wordt een
vochtwerende laag aangebracht aan de buitenzijde van de
muur. Zo kan er geen vocht meer de gevel in komen.

Kelderafdichting
De meest voorkomende plek waar vocht vaak te vinden is, is in
de kelder. U kunt voor een efficiënte kelderafdichting kiezen
zodat er geen vocht het huis inkomt.
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3. Extra werkzaamheden
Schimmel verwijderen

Wanneer er vocht in uw huis is gekomen is er een kans
aanwezig dat er schimmel in uw huis terecht is gekomen.
Laat dit oplossen door een specialist.
De muur herstellen
Vaak komen vochtproblemen door een beschadigde
muur. Via de gevel komt er dan vocht het huis in. Herstel
daarom de muur om het vocht buiten te sluiten.

4. Vraag offertes aan

Kiest u ervoor om het vocht te bestrijden dan kunt u het
beste gratis én vrijblijvend offertes aanvragen. Door deze
methode kunt u tot wel 30% besparen op de totale prijs. De
volgende punten komen in de offerte:
Welke manier van
vochtbestrijding komt er?
Op welke plaats wordt er
gewerkt?
Zijn er extra
werkzaamheden?

Wat is de totale kostprijs?
Welke garanties worden
geboden?
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