
Fier Dakcontrol

Propositie, missie & visie



Fier Dakcontrol helpt mens en organisatie 

aan comfortabele en veilige daken.

VISIE
 Wij helpen mens en organisatie in het conserveren, 

renoveren en transformeren van daken om zo de 

woonlasten te reduceren en de waarde van de woning 

te laten stijgen. 

Kernwaarden
• Betrouwbaar,  expertise,  ervaring,

vernieuwend, duurzaamheid, snel,  

resultaatgericht, meetbare resultaten,

kwaliteit.                        

Missie & Visie



• Product: Coaching van daken

• Bedrijf: Fier Dakcontrol

• Doelgroepen: Woningcorporaties

Adviesbureaus

Overheid

Verzekeringmaatschappijen

Makelaardij

Energiebedrijven

Aannemings- en Onderhoudsbedrijven

Behoefte doelgroepen: Met de kennis van nu die wij hebben over 

daken moet de engineering, productie en het gebruik van daken beter.



Propositie algemeen
De engineering, productie en het gebruik van daken is niet optimaal. Via het dak van een woning gaat 30-

35% kostbare energie verloren. Door slimmer gebruik te maken van het dak kunnen de woonlasten en

waarde van de woning worden geoptimaliseerd. Er zijn drie redenen om daken onder controle te brengen en

te houden: daken zijn beeldbepalend voor een woning, het dak is cruciaal voor zowel energieverlies als

energie opwekking en ten derde dient het dak waterkerend/dicht te zijn. Men denkt echter in veel gevallen

pas aan het dak als het leed al geschied is.

Fier Dakcontrol biedt drie strategieën aan om het dak onder controle te brengen en te

houden: conserveren, renoveren en transformeren.

Deze drie strategieën zorgen voor onbegrensd woongenot passend bij uw ambitie. Wij helpen mens en

organisatie in het conserveren, renoveren en transformeren van daken. Wij coachen u in deze drie

strategieën waarbij het resultaat bovendien meetbaar is. Fier Dakcontrol heeft de juiste kennis in huis om

de energielasten te laten dalen, een professioneler gebruik van de ruimte te creëren, de waarde van

uw woning te laten stijgen en het leef comfort te verbeteren.

Fier Dakcontrol biedt u de juiste inspiratie aan om daken optimaal te gebruiken om meer woongenot te 

ervaren.



Propositie conserveren

Het komt geregeld voor dat er na een (fikse) regenbui een lekkage in het dak wordt geconstateerd. Je wilt

dit zo snel mogelijk oplossen en het liefst zo goedkoop mogelijk zonder dure investeringen te hoeven doen.

Fier Dakcontrol coacht u in het conserveren van daken om er voor zorg te dragen dat het

dak met minimale middelen waterkerend blijft.

Met conserveren zorgt Fier Dakcontrol ervoor dat het dak weer met de minimale middelen waterkerend

wordt, niets meer en niets minder. Deze strategie is het minst ingrijpend en zorgt ervoor dat uw dak de

komende jaren weer voldoet aan de minimale eisen, hierdoor hoeft u geen dure investeringen te doen. In

ons aanpakplan maken wij de geldstromen zichtbaar en weet u direct hoeveel u dient te reserveren en

hoeveel het u oplevert.

Vanuit uw wensen coacht Fier Dakcontrol u in het conserveren van daken.



Propositie Renoveren

In veel woningen is de zolder een koude, donkere en kille ruimte die niet goed wordt benut. Iedereen loopt

wel eens met de gedachte hoe de zolder beter gebruikt kan worden om zo het leef comfort en de waarde

van uw woning te verhogen. Maar liefst 30-35% van de opgebouwde energie gaat verloren via het dak.

Heeft u het gevoel dat uw dak beter kan presteren dan dat het op dit moment doet? Hoe uw dak te isoleren?

Hoe krijg ik meer lucht en licht op mijn zolder?

Fier Dakcontrol coacht u in het renoveren van daken om er voor zorg te dragen dat het

dak wordt aangepast aan uw eigen ambitie.

Door te renoveren kan Fier Dakcontrol er voor zorgen dat het dak van uw woning wordt verbeterd of dat,

afhankelijk van uw ambitie, het dak duurzaam gebruikt kan worden. De coaching kan betrekking hebben op

hoe men het dak kan isoleren, hoe men gebruik kan maken van energieverwekkers op het dak en hoe men

de veiligheid bij toetreding van het dak kan verhogen.

Fier Dakcontrol coacht u in het renoveren van daken dat vol vertrouwen aansluit bij uw ambitie waarbij de

resultaten meetbaar zijn.



Propositie Transformeren

Veel mensen staan niet stil bij het belang van goede daken. In sommige gevallen is het verstandig het dak

een gehele metamorfose te laten ondergaan. Hierbij kan gedacht worden aan het isoleren van het dak,

opwekken van energie op het dak, watertransport en wateropvang via het dak en het beter benutten van

de zolderruimte.

Fier Dakcontrol coacht u in het transformeren van daken om er voor zorg te dragen dat 

het dak een totale metamorfose ondergaat. 

Bij transformeren zullen wij het gehele dak onder de loep nemen. Deze strategie is een grootscheepse

aanpak waarbij wij er voor zullen zorgen dat u een jarenlang gevoel van veiligheid en comfort ervaart. Met

transformeren kijken we niet alleen naar het dak, maar ook naar de ruimte onder het dak. Door uw dak te

transformeren zullen onder andere de waarde van uw huis stijgen en de woonlasten dalen.

Fier Dakcontrol coacht u in het transformeren van het dak om zo uw woning meer af te stemmen

op uw ambitie en de waarde van uw woning te laten stijgen.



Samenvatting

Vaak weet men niet dat 30-35% van de opgebouwde energie verloren gaat via het

dak. Wij hebben de juiste kennis met betrekking tot het conserveren, renoveren en

transformeren van daken. Door ons totaalpakket zijn wij in staat om uw woonlasten

te reduceren, een professioneler gebruik van de ruimte te creëren, de waarde van

uw woning te laten stijgen en het leef comfort van uw huis te verbeteren. Wij

verbeteren daken duurzaam in de breedste zin van het woord!


