
Plaats eenvoudig zelf je plat dak 
met Zelfbouwdak
Zo bespaar je tot 50% op 
je dakfactuur!

Jij kunt zelf je plat dak isoleren en waterdicht maken.  
Je hebt er alleen een zelfbouwpakket van Zelfbouwdak voor nodig.

Geen opleiding of ervaring in dakwerken? Geen probleem, het complete zelfbouwpakket 
van Zelfbouwdak bevat ook een duidelijke handleiding en een montagefilm. Ontdek snel 
wat je mag verwachten! 



Waarom zelf je plat dak plaatsen via zelfbouw? 

Je bespaart 50% op je dakfactuur 
Met een zelfbouwpakket profiteer je van een enorm prijsvoordeel. Omdat je geen 
beroep moet doen op een professional, kun je fiks besparen. Je bespaart 100% op de 
plaatsingskosten van je plat dak en betaalt enkel voor professionele dakmaterialen. 
Concreet wordt je dakfactuur 50% goedkoper! 

Vraag je gratis offerte aan via www.zelfbouwdak.be. 

Geen voorkennis vereist
Om je plat dak te plaatsen heb je absoluut geen voorkennis nodig. Je zelfbouwpakket 
bevat ook een overzichtelijke montagehandleiding en video. Je kunt zelfs een gratis 
opleiding gaan volgen in het magazijn van Zelfbouwdak in Mechelen. 

Neem contact op met Zelfbouwdak voor meer info. 

Op maat van jouw plat dak
Een zelfbouwpakket van Zelfbouwdak wordt samengesteld op maat van jouw dak. Het 
bevat de dakbekking uit synthetisch rubber (EPDM), de lijm om de EPDM te verlijmen, 
maar ook alle accessoires en toebehoren om je dak tot in de puntjes af te werken.

Duurzame oplossing
EPDM is een synthetisch rubber dat veel voordelen biedt in vergelijking met andere 
klassieke dakmaterialen zoals bitumen (roofing) of pvc. De EPDM heeft een 
levensverwachting van 50 jaar. Bij Zelfbouwdak geniet je van 10 jaar productgarantie op 
scheuren en barsten van de EPDM. Bovendien is het materiaal EPDM makkelijk zelf te 
plaatsen. Het wordt uit één stuk geleverd op maat van je dak. Er zijn geen naden zoals bij 
de klassieke roofing.

Snel aan de slag 
Doe je je bestelling vandaag nog vóór 17u, dan kan je deze morgen al afhalen in het 
magazijn te Mechelen, iedere werkdag doorlopend open van 9u tot 17u! De EPDM wordt 
opgevouwen tot een klein pakket van minder dan 1m² en past gemakkelijk in een gewone 
personenwagen.

Vraag snel je offerte aan via www.zelfbouwdak.be en ga aan de slag. 

http://www.zelfbouwdak.be
http://www.zelfbouwdak.be/contact-en-openingsuren/
http://www.zelfbouwdak.be


Waarom Zelfbouwdak?
• Specialist met jarenlange ervaring
• Gratis detailofferte binnen 24u, op maat van jouw dak
• Gratis opleiding 
• Compleet zelfbouwpakket
• Montagehandleiding en begeleiding inbegrepen
• Je dak is gegarandeerd 100% waterdicht met 10 jaar garantie
• Meer dan 10.000 m² EPDM, isolatie en toebehoren op voorraad
• Voor 17u besteld = morgen beschikbaar!

Vraag online je offerte aan via www.zelfbouwdak.be. 
Je ontvangt binnen één werkdag een transparante en gedetailleerde offerte.

Het EPDM membraan is opgevouwen tot een klein pakketje van minder dan 1m².  
Andere meegeleverde producten in het standaardpakket zijn: 

• EPDM contactlijm (bus van 4l of 20l)
• Rubberkit silicone
• Aansluiting regenwaterafvoer
• Dakrandprofielen (lengte: 2,50 m)
• Diverse afwerktapes
• Toolbox
• Isolatiepanelen (optioneel)
• Dampscherm (optioneel)
• Lichtkoepels (optioneel) 

Vanaf 2000 euro excl. btw wordt je bestelling gratis op het werfadres geleverd!

Hoe ziet het zelfbouwpakket eruit?

http://www.zelfbouwdak.be


Dakbedekking plaatsen op je plat dak, dat doe je toch gewoon zelf!  
Vraag je offerte aan via www.zelfbouwdak.be en bespaar tot 50% op je dakfactuur. 

Volg een demo 
Spring gerust binnen zonder afspraak voor een korte demo op het indoor oefendak. Wij berekenen 
meteen een vrijblijvende detailofferte op maat van jouw dak! 

Direct materialen meenemen kan ook, wij maken je bestelling klaar terwijl je wacht.

Locatie
Zelfbouwdak.be - Hometec bvba

(Industriepark Mechelen-Noord vlakbij E19 Brussel-Antwerpen > afrit nr. 9 Mechelen Noord)

Schaliënhoevedreef 5 unit F

2800 Mechelen 

Openingsuren
• Iedere werkdag doorlopend open van 9u tot 17u

• Iedere donderdagavond extra open tot 19u!

• Iedere zaterdagvoormiddag open van 9u tot 13u

Neem vrijblijvend contact op 
Bel 015/33.08.00 voor direct advies. 

Of stuur een e-mail naar info@zelfbouwdak.be. 

http://www.zelfbouwdak.be
mailto:info%40zelfbouwdak.be?subject=

