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Uw lekkage, onze zorg!

Niks is zo vervelend als een lekkage, want  het is vaak lastig te achterhalen
waar de bron van de lekkage zich bevindt! Waar komt het vandaan? 
Wie kan mij zo snel mogelijk helpen? Dit zijn de vragen die Waterschade 
Detectie.nl doeltre� end en accuraat voor u kan oplossen.

Ons werkterrein is zeer breed en beslaat zowel particuliere 
huishoudens als het MKB.  Door onze ligging beslaan wij geheel
Nederland.

Wij maken gebruik van gespecialiseerde apparatuur en speciale 
technieken, zoals thermogra� sch scannen, endoscopie- en kleurdetectie.  
Hiermee sporen wij o.a. uw lekkage op.

Door de toepassing van een combinatie van deze technieken kan onze specialist
de plaats van een verborgen lekkage snel,  nauwkeurig,  kostenbesparend,  en met 
minimale schade aan wanden en vloeren vaststellen. Door deze snelle en nauwkeurige 
aanpak zorgen wij niet alleen voor minimale overlast voor u of de bewoner, maar het 
beperkt tevens de kosten voor materiaal en arbeid in verband met het herstel van 
de lekkage.

Lekkage Oplossing

Informatie

Werkwijze

Werkterrein

Als eenmaal de bron is gedetecteerd kunnen we overgaan tot 
reparatie. Het grote voordeel van waterschadeDetectie.nl is, dat 
het een onderdeel is van aannemerij R.J. Stigter Bouw BV.

Door onze expertise in lekdetectie, herstelwerkzaamheden en 
bouwkundig ervaring kunnen wij snel uw probleem oplossen. In 
tegen stelling tot onze collega´s. Zij moeten vaak een ander
bedrijf inschakelen om uw probleem op te lossen. Bij ons is dat 
verleden tijd. Uw hoeft niet langer te wachten en daarbij is er geen 
tijd verlies.

- Na invullen van ons contactformulier of telefonisch contact 
   maken wij een afspraak.
- Het onderzoek neemt gemiddeld 2 tot 3 uur in beslag.
- Na ons uitgebreide onderzoek nemen we de resultaten door.
- In overleg met u kunnen we direct actie ondernemen.
- Binnen 48 uur ontvangt u van ons een gedetailleerde 
   rapportage met al onze bevindingen. 

In het kort

Opsporen

beperkt tevens de kosten voor materiaal en arbeid in verband met het herstel van beperkt tevens de kosten voor materiaal en arbeid in verband met het herstel van 

Voor meer informatie over onze services of om in contact te komen 
met een van onze lekdetectiespecialisten, kunt u bellen met: 
030 - 636 44 79 of mailen naar info@waterschadedetectie.nl
of vul het contactformulier op deze website in.

Centrale verwarming
Vloerverwarming
Waterleiding
Afvoeren
Tegelwerken
Riolering
Daken
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WaterschadeDetectie.nl
Doeltre� end, accuraat, zonder breekwerk

WaterschadeDetectie.nl is uw specialist voor lekdetectie in Nederland.
Wij zijn centraal in Nederland gevestigd, daarom kunnen wij 
adequaat reageren om uw problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.

WaterschadeDetectie.nl is een onderdeel van R.J. Stigterbouw bv. 
Een aannemerij die met u mee denkt en alles transparant uitlegd, 
zonder dat u achteraf met verrassingen geconfronteerd wordt. 
Helder, we sporen uw lekkage op en kunnen het ook voor u herstellen.
U slaat hierbij twee vliegen in één klap. Wij zeggen niet voor niks:
“Uw lekkage, onze zorg”

Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan zijn wij te bereiken op 
onderstaande contactgegevens:

WaterschadeDetectie.nl  is een 
onderdeel van R.J. Stigter Bouw B.V.
Lopikerweg Oost 160a
3412 KH Lopikerkapel
T    030 - 636 44 79
M   06 - 518 20 333
F    030 - 636 45 30
E    Info@waterschadedetectie.nl
W   www.waterschadedetectie.nl
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