TARIEVEN 2020/2021
Schoorsteenvegen
Per kanaal
Schoorsteenvegen
i.c.m. de buren
Kanaal ontstoppen
Per manuur
Camera inspectie
Incl. rapport
Dakgoten reinigen
Per meter, vanaf
Ventilatie reinigen
Mechanisch
Ventilatie reinigen
WTW
Ventilatie reinigen
Hetelucht
Incl. BTW, bekijk al onze voorwaarde op de website
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€45,€35,€55,€160.€4,€95,€125,Offerte

www.ijmondcontent.nl

Meester!

JAN

Gezel!

ANNEKE SR.
Gezel!

Gezel!

BUGURCAN

Gezel!

MITCHEL

Gezel!

HENK

PETER
Bijna al onze
schoorsteenvegers

zijn opgeleid bij
de vakorganisatie ASpb !

Gezel!

RICARDO

Gezel!

Gezel!

STEPHAN

ANNEKE JR.
Gezel!

Gezel!

MICHAEL

SERKAN

SABRINA

JHON
Tel.: 0251-250723
Mail: info@ijmondcontent.nl

MIKE

KARIM

IJmond Content, K.v.k. beverwijk: 34099912
Link op site, of even toevoegen als contact

0251-250723
Nu ook bereikbaar
via WhatsApp!

www.ijmondcontent.nl

SCHOORSTEENVEGEN

CAMERA INSPECTIE

Om de kans op schoorsteenbrand zo klein mogelijk te maken adviseren wij jaarlijks het kanaal te laten vegen, een geschikte schoorsteenkap en op de juiste manier te
stoken met ovengedroogd haardhout. Al deze factoren zullen bijdragen dat de ophoping
creosoot: van creosoot (een teerachtige roetde lucifer in een laag in het kanaal) minimaal zal zijn.

schoorsteenbrand!

€160,-

inclusief rapport
& geldig bewijs voor
de verzekering

METHODE

WAAROM EEN INSPECTIE?

Het vegen van het schoorsteenkanaal kunnen wij op 2 manieren
uitvoeren:

1.
2.

•
•
•

Vanaf het dak, m.b.v. een veegtouw met daaraan een kogel en nylon borstel.
vanaf benedenuit wordt het kanaal m.b.v. flexibele stokken geveegd.
Deze worden op elkaar geschroeft om zo tot boven in het kanaal te komen

Het stooktoestel plakken wij af en vangen het roet op. Het vegen zal ongeveer 20 minuten in beslag
nemen. Uiteraard is elke situatie anders en zullen wij de werkwijze per woning en weersomstandigheden
moeten bekijken. Na het vegen doen wij de klep van de openhaard weer dicht.

SCHOORSTEENKAPPEN
Fire Master RVS
€290.-

RVS trekkap ew
va €175.-

rotormaster
€375,-

kraaienkap
va €20,-

regenkap
va €25,-

Combi Master
€75.-

spark Master
€295

Combi masterRVS
€150.-

colt mate
€147,50

top master
€147,50

top master rvs
€290,-

sierkap
offerte

afzuig unit
offerte

luchtkwaliteit in huis. Indien hier geen onderhoud aan
wordt gepleegd zal het een bron van bacterien, stof
en vocht. Advies is het ventilatiesysteem minstens
elke 4 jaar te laten reinigen en de motor ieder jaar.
Wanneer onderdelen van het systeem zoals de afzuigunit, ventielen of filters aan
vervanging toe zijn kunt u bij ons terecht.

Bespaard
u al energie
kosten?

•
•
•

Rookoverlast?
Het kanaal laten renoveren?
Verduurzamen?

Check de site of vraag
gratis een brochure aan!
RVS kanaal? Schoorsteen
metselen? dakrenovatie?
we doen het allemaal!

RENOVATIES
KANAAL RENOVATIES

Indien er niet langer veilig op gestookt kan worden, kunnen wij het kanaal renoveren d.m.v. een RVS binnenvoering. Een andere manier is het bekleden van het kanaal
d.m.v. een nieuwe cement laag, oftewel mortel coating.
Deze methode kan niet bij elk kanaal worden toegepast.
Indien uw woning geen bestaand kanaal heeft
kunnen wij deze aanleggen m.b.v. RVS dubbelwandig geisoleerde elementen.
DAK RENOVATIES

• flixim • voegen • metselen • lood • impregneren

VENTILATIE
REINIGEN
Het reinigen van ventilatiekanalen is belangrijk voor de

€95,-

Nieuwe woning gekocht?
Nieuwe kachel?
Schoorsteenbrand gehad?

Renovatie?

• RVS flexibel kanaal • RVS dubbelwandig kanaal • Vuurvaste mortel coating

Fire Master
€147.50

vanaf

Met een speciaal, roterende camera
wordt de situatie in het kanaal bekeken. Deze bevindingen noteren wij in
een rapport. Wanneer blijkt dat het kanaal gerenoveerd zou moeten worden brengen wij
hier
een
vrijblijvende offerte voor uit.

Plaatsen
van nieuwe
onderdelen

Door weersinvloeden kunnen er snel gebreken aan - en op het dak ontstaan. Wij
voeren diverse dak renovaties uit zoals het opnieuw vastleggen van
de nokvorsten, het voegen- of
opnieuw opmetselen van de
schoorsteen, lood verniewen
of het ontmossen en impregneren van de schoorsteen. Hiervoor
stellen wij altijd een vrijblijvende offerte op, zodat u weet waar u aan toe bent!

