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en... is uw software ook 
aan vervanging toe?

Supersnel en gedetailleerd calcu-
leren, offreren en opvolgen met 
Gilde Software. Werkvoorberei ding, 
projectadministratie, bestel lingen, 
facturatie en boekhouding. U hoeft 
maar één keer gegevens in te voe-
ren en dat bespaart tijd en geld!

Gilde Dak Office Is dé 
branchestan daard in daktechni-
sche berekeningen. Ontwikkeld 
door Gilde, VEBIDAK en BDA om 
zelf windbelasting-, bouwfysische 
en energieberekeningen te kunnen 
maken.

Gilde 2D-Cad is een eenvoudig 
Neder landstalig tekenprogramma 
voor pro fessioneel tekenwerk. U 
kunt u details die vaker terug keren 
opslaan en hergebruiken. Eenvou-
dig pdf-, dwg- en dxf-tekeningen 
impor teren en bewerken.

GEOiD is spraakmakende 
meetsoft ware voor hoeveelheden-
bepaling vanaf papieren én digitale 
tekening. GEOiD bevat veel prak-
tische meet- en bewerkingsopties. 
Incl. geavanceerde totalisering, 
export van hoeveelheden, filter
technieken en presentaties.

Gilde Software heeft meer dan 450 dakdekkers als 
klant. Zij merken dat goede automatisering (tijds)winst 
oplevert. We zijn dé specialist voor de totale kantoorau-
tomatisering van dakbedekkingsbedrijven. 

U kent de dienstverlening van de afdeling Technische Zaken 
op het gebied van platte daken ongetwijfeld: wij beoordelen 
desgewenst uw werkomschrijving en doen in opdracht van 

u of van uw opdrachtgevers uitvoerings- en opleveringsinspecties. 
Ook klopt u regelmatig bij ons aan voor het maken van een bouw-
fysische of windbelastingsberekening of een Risico Inventarisatie 
& Evaluatie ‘Werken op hoogte’.

Ook heeft de afdeling Technische Zaken een ruime ervaring met 
bemiddeling in geschillen. Wij proberen uiteraard altijd een rechts-
gang te voorkomen, maar als het niet anders kan, kunnen wij u ook 
bijstaan in procedures.

ANDERs DAN pLAt
Veel dakbedekkingsbedrijven richten zich niet uitsluitend op het 
aanbrengen van dakbedekkingsconstructies met waterdichte dak-
bedekkingen, maar houden zich daarnaast ook bezig met zo-
genaamde waterkerende dakbedekkingen. Meestal gaat het dan 
om dakpannen of stalen beplating, maar ook bijvoorbeeld leien.
Uitbreiding van de expertise van de afdeling Technische Zaken op 
het gebied van hellende daken met een schubvormige afwerking 
lag daarmee voor de hand. Dakpannen, platen en leien dus. Maar 
ook rieten daken rekenen wij tot ons aandachtsgebied. VEBIDAK 
heeft op meerdere projecten onderzoek gedaan naar de levens-
duur van en schades op pannendaken. 

Méér dan      alleen   
       platte      daken

technische Zaken:

Van oudsher richt de technische dienst-
verlening van VEBIDAK zich op gesloten 
dakbedekkingssystemen. De vragen 
van zowel opdrachtgevers als dakbe-
dekkingsbedrijven gaan soms verder 
dan alleen platte daken. Daarom heeft 
de expertise en de dienstverlening van 
afdeling Technische Zaken zich gelei-
delijk verbreed.

WAGENINGEN

Voor een project in Wageningen werd 
door de opdrachtgever de vraag gesteld 
om ook eens naar het hellende dak te 
kijken. Een VEBIDAK-lid was al begonnen 
met de renovatie van het aangrenzende 
platte dak. Het betrof een pand met een 

mansardekap. Diverse knikpannen ont-
braken en veel pannen vertoonden gebre-
ken. Alleen op het horizontale plafond 
was een isolatiedekentje aanwezig. 
Verder was het dak niet geïsoleerd. Het 
onderzoek van VEBIDAK leidde tot een 
advies aan de opdrachtgever om het pan-
nendak te vervangen, inclusief het aan-
brengen van geïsoleerde dakelementen. 
De drie dakkapellen aan de voorzijde en 
de goot moesten eveneens worden ver-
nieuwd.
 
VEBIDAK werd vervolgens gevraagd om 
behalve de uitvoeringsbegeleiding van 
het platte dak óók de uitvoeringsbegelei-
ding van het hellende dak te doen. Het 
resultaat: het advies van VEBIDAK heeft 
ertoe geleid dat zowel het platte als het 
hellende dak er weer jaren tegen kunnen.

UDENHoUt
Een ander project betrof een schade-
onderzoek in opdracht van een bestuurs-
organisatie voor primair onderwijs in 
Brabant. Het met betonpannen afgewerk-

te dak lekte regel-
matig onder de 
dakramen. De dak-
helling bleek der-
mate gering te zijn 
dat de gootstuk-
ken niet op de nor-
male wijze afwate-
rend op de pannen 
konden worden 
aangesloten.
  
Om deze reden 
was een zinken 
verholen gootcon-
structie onder de 

pannen aangebracht. Ondanks de vuil-
vangvoorziening raakten de zinken goot-
jes snel verstopt en stroomden ze over. 
De overlappen in de verholen gootjes 
onder de pannen waren bovendien smal 
en niet gesoldeerd. Beide gebreken ver-
oorzaakten de lekkages onder de dakra-
men. Bovendien was de ruimte voor de 
gootjes gespaard uit de isolatie van de 
dubbelschalige dakelementen, waardoor 
tevens koudebruggen aanwezig waren.

Geadviseerd werd om de eerste rij dak-
pannen onder de dakramen te verwijde-
ren en nieuwe zinken gootstukken onder 
de dakramen aan te brengen en deze 
middels een aangesoldeerde loodslabbe 
aan te sluiten op de dakpannen. Isolatie 
en dakbeschot ter plaatse van de verho-
len goten konden worden hersteld.

Dit zijn twee voorbeelden waarbij VEBIDAK 
heeft geadviseerd op het gebied van pan-
nendaken. Wij weten dat opdrachtgevers 
u regelmatig vragen om ook even naar 
het pannendak of de leien te kijken. Heeft 
u zelf geen tijd of bent u niet helemaal 
zeker van de beste oplossing, weet dan 
dat u ook daarvoor een beroep kunt doen 
op de afdeling Technische Zaken van 
VEBIDAK.   
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