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Zonder een schoon schoorsteenkanaal kunt u
niet veilig stoken. Een vervuild of verstopt kanaal
kan een schoorsteenbrand of
koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks
zijn er in ons land meer dan tweeduizend
schoorsteenbranden, die veel schade aanrichten.

Zeker 1 keer per jaar schoorsteenvegen
Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar
vegen. Wij verwijderen voor u het vuil, zoals
roetaanslag en vogelnesten. Ook kunnen we
tevens de schoorsteen controleren op scheuren
en lekkages.
WELKOM,
Hierbij kunnen wij u vol trots laten weten dat wij
onze werkzaamheden in Rietdekkersbedrijf
Schipper hebben uitgebreid met de
ambachtelijke bedrijfstak schoorsteenvegen!
Wij zijn gediplomeerde en ervaren
schoorsteenvegers die met veel enthousiasme en
vakkundigheid bezig zijn om aan uw wensen te
kunnen voldoen.
Of het nu gaat om schoorstenen op boerderijen,
een nieuwbouw woning of een luxe villa, deze
kunnen wij op een vakkundige manier voor u
vegen.
Mail of bel voor een vrijblijvende offerte of meer
informatie: info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Ons bedrijf is geschoold en gediplomeerd conform
de normen van de Nederlandse Schoorsteenveeg
Bond (NSVB).

Zo weet u zeker dat u een goede
schoorsteenveger aan het werk heeft!

Het ontvangen van een veegbewijs
Als het werk gedaan is krijgt u een ‘veegbewijs’.
Daarop staat onze naam en datum en aard van de
verrichte werkzaamheden. Bewaar het bewijs
goed. Het kan van pas komen bij
verzekeringskwesties.

HELP !! Schoorsteenbrand! En nu?
U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend
geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:
1. Doof snel het vuur in de haard met zand,
om rook in uw huis te voorkomen. Zet de
emmer met zand klaar.
2. Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
3. Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij
een open haard de deurtjes.
4. Bel 1-1-2.
5. Ventileer direct na het doven van het vuur
de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Blus nooit met water!
Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming.
En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal
door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een
explosie.

Na een schoorsteenbrand
De hoge temperaturen die bij brand in het
schoorsteenkanaal ontstaan kunnen grote schade
veroorzaken. Het schoorsteenkanaal moet
geïnspecteerd zijn voordat u de haard opnieuw
kunt gebruiken. Met een camera wordt de
binnenkant van het schoorsteenkanaal
gecontroleerd op scheuren en lekkages. Ook deze
werkzaamheden en inspecties kunnen wij voor u
verrichten.

PRIJSLIJST

ONDERHOUD

Schoorsteen vegen rieten dak:
Tweede kanaal:

€ 50,00
€ 25,00

Schoorsteen vegen pannen dak:
Tweede kanaal:

€ 45,00
€ 22,50

Reiniging van dakgoten, meterprijs € 3,50
(bij achterstallig onderhoud of pvc goten rekenen wij
€ 7,00 per strekkende meter)

Camera inspectie:
Nest verwijderen:

Het is mogelijk om een onderhoudscontract bij
ons af te sluiten. Wij komen dan één of twee keer
per jaar bij u langs en vegen uw schoorsteen en
kijken de schoorsteen na.
Zo hoeft u er niet aan te denken om een afspraak
te maken en nemen wij in de desbetreffende
maand contact met u op voor het inplannen van
een veegafspraak.
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prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

Camera-inspectie
Met onze camera-inspectie van uw schoorsteen of rookkanaal
wordt veel duidelijk. Scheuren en lekkage kunnen een rook- of
gaslucht in uw woning veroorzaken. Ook kunt u last krijgen van
vochtdoorslag en vochtplekken. Door uw schoorsteen met een
camera te laten inspecteren, worden mankementen tijdig
opgespoord en bespaart u uiteindelijk veel geld.

Nestenverwijdering
Voor een vogel is uw schoorsteen een comfortabele en warme plek
om een nest te bouwen. Voor u betekent het wel een gevaarlijke
situatie.
Door de blokkering van het rookkanaal kan koolmonoxide niet vrij
naar buiten. Als het gas in uw huiskamer terechtkomt, loopt u het
risico een koolmonoxidevergiftiging op te lopen.

Dakgootreiniging
Om stremmingen in de afvoer van water te voorkomen, is het
verstandig om jaarlijks uw dakgoten te laten schoonmaken. Wij
verwijderen voor u de verontreiniging die in de goten is ontstaan.
De verstopping ontstaat vooral door afgevallen bladeren in de
herfst en oude vogelnesten.
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