Burenkorting: het loont om samen te saneren
Is uw dak geschakeld met daken van buren? Dan kunt u burenkorting
verdienen als u samen met uw buren uw geschakelde dak laat saneren via
het Collectief Asbest Saneren.

Wat is een geschakeld dak?
Bij een geschakeld dak lopen golfplaten over in het dak van uw buren. Een
geschakeld dak vormt zo één geheel. Daken kunnen op verschillende
manier geschakeld zijn, bijvoorbeeld zoals op de afbeeldingen hieronder.

Samen saneren met uw buren?
Bij geschakelde daken is het moeilijk om enkel een gedeelte van het dak te
saneren. Saneert u zonder uw buren? Dan kunnen er extra kosten aan
verbonden zijn. Bovendien heeft u toestemming van uw buren nodig omdat
de saneerder ook op hun terrein moet zijn. Vaak is het helaas zelfs niet eens
mogelijk om slechts een gedeelte van het dak te saneren. Geschakelde
daken kunnen wél gemakkelijk in één keer worden gesaneerd. Het is daarom
belangrijk om goed met uw buren te overleggen over de sanering van uw
geschakeld dak!
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Burenkorting
Bij het Collectief Asbest Saneren bieden wij u daarom een extra burenkorting
als u samen met uw buren tegelijk het geschakelde dak saneert. Hoe meer
buren meedoen, hoe hoger de korting. Dit kan al snel oplopen!

Hoe werkt de burenkorting?
1. Persoonlijk aanbod
Op uw persoonlijk aanbod geeft u aan met hoeveel
buren uw dak geschakeld is. U ziet dan direct hoeveel
burenkorting u kunt verdienen indien uw dak tegelijk
met dat van deze buren gesaneerd wordt.
2. Beslissen
Accepteren uw buren ook hun aanbod? Dan wordt de
korting definitief. De hoogte van de korting is afhankelijk
van het aantal buren die hun aanbod accepteren.
3. Saneren
De saneerder maakt een afspraak om de geschakelde
daken in één keer te inventariseren en daarna gelijktijdig
veilig te saneren.
4. Korting
De verdiende burenkorting wordt achteraf verrekend op
de factuur indien de inventarisatie en sanering
gelijktijdig zijn uitgevoerd.

Burenkorting Collectief Asbest Saneren, 2019

