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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Gevelwerk checklist



De werkzaamheden, wat en
hoe gaan ze het doen

De totaalprijs, inclusief btw
De materialen die worden
gebruikt

De arbeidskosten

Extra uitgaven, zoals
voorrijkosten etc.

De garantieregeling

Dit is de voordeligste manier om bij de beste en voordeligste
vakspecialist te komen. Hier kun je offertes aanvragen. Na jouw
aanvraag zoeken wij vier bedrijven gebaseerd op je wensen.

Plan een bezoek met de vakspecialisten zodat zij kunnen kijken
wat de huidige staat van jouw gevel is. Bespreek vervolgens
welke methode zij gebruiken om jouw gevel te reinigen of te
renoveren.

Offertes aanvragen

Plan een bezoek

Controleer de offerte

 De voorbereiding1.

1

https://gevelenwand.nl/offertes/?postcode=


Specialist nauwkeurig
kiezen

Doe een gedeelte zelf

Met de buren

Subsidie

Allereerst is het altijd erg verstandig om veel tijd te besteden
aan het vinden van de specialist. Zorg ervoor dat je iemand
vindt die voor de juiste prijs de beste werkzaamheden kan
verrichten.

2. Tips om geld te besparen

2

Ben je handig, dan kun je ook een gedeelte van de
werkzaamheden zelf doen. Eventueel maak je de gevel
schoon voordat de werklieden komen of impregneer je hem
zelf achteraf.

Ben je handig, dan kun je ook een gedeelte van de
werkzaamheden zelf doen. Eventueel maak je de gevel
schoon voordat de werklieden komen of impregneer je hem
zelf achteraf.

Het kan zijn dat er een subsidie beschikbaar is bij je gemeente
of provincie, vooral als je ook isolatie aan laat brengen.



Zorg dat de gevel
bereikbaar is

Een zwembad verwarmen,
kies een lucht-water
warmtepomp

Koop extra koffie, thee en
koekjes

Vraag regelmatig of ze
wat nodig hebben

Wacht de eindrekening af
en controleer deze

Betaal de eindrekening

Loop na afloop een rondje
met de specialist om de
situatie te beoordelen

Zorg dat er plek is voor het
vervoer van de vakman

Zorg dat de werklui
voorzien zijn van koffie
etc

Kies voor een onderhouds-
contract op de gevel mooi te houden

3. De dag voor de klus
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4. Tijdens de werkzaamheden

5. Na de werkzaamheden


