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Abonnementen
Periodieke inspecties van uw (monumentaal) onroerend goed

Het is belangrijk om het hout- en muurwerk van uw object periodiek deskundig te laten inspecteren. Tijdige signalering van aantastingen en gebreken voorkomt grote vervolgschade en geeft
zekerheid dat uw bezit in goede conditie blijft. Met name het eerste jaar na de behandeling is het
noodzakelijk om vast te stellen of de behandeling effectief is. Geconstateerde aantastingen worden
afhankelijk van het soort abonnement of geldende garantie kosteloos behandeld.
Een keer per jaar inspecteren wij voor u al het
hout- en muurwerk op aantasting. Onze inspecteurs zijn voor het werk deskundig opgeleid en
hebben de uitrusting om ook de lastig bereikbare plaatsen te inspecteren. U sluit bij ons een
abonnement af voor de duur van 5 jaar waarbij
de abonnementskosten niet tussentijds worden
verhoogd.
Met een abonnement van De Houtarts kiest u dus
voor zekerheid en gemak tegen vooraf bekende
kosten.
Tijdens onze inspecties kijken wij naar aantastingen door houtinsecten en schimmels in al
het zichtbare en bereikbare hout- en muurwerk
van het object. Wij rapporteren uitgebreid onze
bevindingen en vergeten hierbij niet andere
onvolkomenheden zoals een kapot dakraam,
vochtproblemen e.d. te vermelden. Gedurende
de contractperiode houden wij houtconstructies
jaarlijks onder controle. In het geval van ernstig
aangetaste houtconstructies zal in overleg met
u, inwendig onderzoek worden verricht d.m.v.
proefboringen ten einde de constructieve reststerkte te controleren. Bij twijfel over mogelijke
aantasting in niet bereikbare ruimtes treden wij
tevens met u in overleg.

uitgevoerde behandeling. Is al het hout- en muurwerk behandeld of een gedeelte ervan? Tevens is
van invloed hoe lang geleden de behandeling is
uitgevoerd en of er nog een geldende garantie
rust op de behandeling.
Garantieabonnement
Inspectievorm incl. kosteloze behandeling van
eventueel aangetroffen aantasting. Aansluitend
volgt een schriftelijke rapportage van de status
van al het hout- en/of muurwerk.
Een garantieabonnement is alleen af te sluiten
voor de duur van de garantieperiode. Tevens dient
al het hout- en/of muurwerk door Van Lierop te
zijn behandeld.
Onderhoudsabonnement
Inspectievorm incl. behandeling van eventueel
aangetroffen aantasting. Aansluitend volgt een
schriftelijke rapportage van de status van al het
hout- en/of muurwerk.
Een onderhoudsabonnement is alleen af te sluiten indien het hout- en/of muurwerk plaatselijk of
geheel door Van Lierop is behandeld

Welk abonnement is voor uw object
het meest geschikt?
De Houtarts kent drie abonnementsvormen waar
u als eigenaar of beheerder uit kunt kiezen. Welke abonnementsvorm het meest voor u geschikt
is laat zich o.a. bepalen door de omvang van de
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Inspectieabonnement
Inspectievorm incl. schriftelijke rapportage van
al het hout- en muurwerk. In het abonnement
kan worden gespecificeerd of het gehele object
of delen ervan aan een jaarlijkse inspectie onderhevig zijn. In het geval een aantasting wordt
geconstateerd ontvangt u vooraf een offerte voor

behandeling. In sommige gevallen verdiend het
de aanbeveling te bepalen tot welk bedrag De
Houtarts direct in regie mag behandelen. Extra
voorrijkosten kunnen zo worden voorkomen.
Een inspectieabonnement is alleen af te sluiten
indien het hout- en/of muurwerk niet of plaatselijk is behandeld.
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Vraag voor een van onze abonnementsvormen vrijblijvend een offerte aan.

Waarom De Houtarts?
Vele jaren gespecialiseerd in onderzoek en advies aangaande de bestrijding van
houtaantastende insecten en zwammen alsmede vochtwering en houtrestauratie
3 vestigingen in Nederland en België
Onderzoek en advisering door gediplomeerde technisch adviseurs
Totaalpakket; onderzoek, rapportage, advies, kostenraming en projectbegeleiding
Lid van de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven NVPB
ISO 9001 en VCA* gecertificeerd
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