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Dak Update 3, maart 2012

Geachte relatie,
Voor u ligt een speciale editie van de digitale nieuwsbrief van Van Venrooy Dakbedekking
/ Dakbehoud Nederland. Deze nieuwsbrief staat geheel in teken van ons 50 jarig
jubileum. Daarnaast kunt u ook lezen wanneer u kunt deelnemen aan onze seminars
Duurzame Daken en Dakveiligheid.

Van Venrooy Dakbedekking / Dakbehoud Nederland bestaat 50
jaar!
Op 2 maart 1962 richtte de heer A. van Venrooy in
Hoogeveen het bedrijf A. van Venrooy b.v. op. Nu
vijftig jaar later, staan zijn zoons al enige tijd aan
het roer en is het familiebedrijf uitgegroeid tot een
landelijke organisatie met drie vestigingen
(Hoogeveen (1962), Apeldoorn (1990) en Almere
(2007), 90 ervaren professionals en een
onderhoudsdienst waarmee ze marktleider is op
het gebied van professioneel planmatig onderhoud
(Dakbehoud Nederland).

Al 50 jaar uw betrouwbare en dienstverlenende dakenpartner
Het bedrijf begon als een plaatselijke renovatiedakdekker voor de zakelijke markt en groeide al
snel uit tot een veel gevraagde dakdekker in
Hoogeveen en omstreken. Dit was mede het
resultaat van een heldere visie van de heer A. van
Venrooy. “Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”,
“Hubben en Dimmen (Hou uw belofte en doe iets
meer)” en “Beschouw het dak al ware het je eigen dak” waren toentertijd al credo’s waarop het
bedrijf nu nog steeds gestoeld is.
Kwaliteit, betrouwbaarheid, vakmanschap en een
uitstekende dienstverlening zijn de ingrediënten
voor langdurige partnerships en hebben er toe
geleid dat ook de klanten van het eerste uur nu nog
steeds klant zijn.
Een paar bekende namen onder deze klanten zijn
o.a. Fokker (vroeger: N.V. Lichtwerk Hoogeveen),
Unilever (vroeger: Lucas Aardenburg NV
Conservenfabriek 'Kennemer') en Stork-Wärtsilä in Zwolle.

Ontzorgen en dakveiligheid. Sinds 1990 met Dakbehoud
Nederland geen zorgen meer om de daken.
Om lekkages en andere verrassingen te voorkomen en
de daken een langere levensduur te geven is Van
Venrooy Dakbedekking in de jaren 80 als eerste
begonnen met het ontwikkelen van het professioneel
planmatig onderhoud van daken.
In 1990 kreeg het ontwikkelde concept gedaante in
vorm van Dakbehoud Nederland en was vestiging
Apeldoorn een feit.

De onderhoudsdienst ontwikkelde
zich vervolgens in een rap tempo
en nu, na 22 jaar, is Dakbehoud
Nederland landelijk opererend en
heeft het jaarlijks bijna 4 miljoen
m² (3.741.925 m²) dakvlak in
onderhoud. Hiermee is
Dakbehoud Nederland marktleider
op het gebied van planmatig
onderhoud en beheer van daken.
Van deze daken heeft Van
Venrooy Dakbedekking
overigens 1.076.470 m² dakvlak
ook zelf aangebracht.

Veilig werken op hoogte: Dakveiligheid.
Sinds 2007 is ook de valbeveiliging op daken een
belangrijk onderdeel van Dakbehoud Nederland
geworden. Elke gebouwbeheerder en eigenaar van
platte daken is officieel sinds 2001 verplicht om
haar daken uit te rusten met dakveiligheid. De
laatste jaren wordt hier steeds strenger op
toegezien. Dakbehoud Nederland ontzorgt hierin de
gebouwbeheerder/eigenaar, van RI&E, het
ontwerpplan tot het aanbrengen en keuren van
valbeveiligingssystemen, gebiedsbegrenzers en
ladder(opstelplaatsen). Anno 2012 heeft
Dakbehoud Nederland bijna haar 10.000e
valbeveiligingsanker geplaatst, een unicum in
Nederland.

Duurzame daken & één eindverantwoordelijke op het dak. Toen
en nu.
Ook duurzame daken was bij Van
Venrooy Dakbedekking al een
begrip ruim voordat de
duurzaamheid-hype ontstond. In
de beginjaren stond duurzame
daken puur voor het adviseren van
dakbedekking met een lange
levensduur. Dit was een unicum in
die tijd. Van Venrooy
Dakbedekking was één van de
weinige dakdekkers in Nederland
die daken kon maken met een
levensduur van 25 jaar. Het
resultaat was dat we in de jaren 70
al gemodificeerde bitumenbanen
aanbrachten via de brandmethode
in plaats van het gieten van
geblazen bitumen. In 1992 had
Van Venrooy Dakbedekking dan
ook al 1.000.000 m2 Derbigum
verwerkt.
Elke nieuwe ontwikkeling op het
gebied van duurzaamheid werd
door het bedrijf omarmd, van
langere levensduur,
milieuvriendelijkere producten tot
nieuwe innovaties. Zo was Van
Venrooy Dakbedekking één van
de eersten met het verwerken van
“klitteband-dakbedekking”. Bij
deze techniek komt geen vuur of
föhn kijken en daarmee was het
bedrijf de tijd (en de NEN 6050) al
ver vooruit. Mede door deze
investeringen behoort Van Venrooy Dakbedekking tegenwoordig tot één van de weinige
partijen op de Nederlandse markt die in staat is om als één eindverantwoordelijke op de daken
op te treden, ongeacht hoe complex de daken zijn. Van nieuwbouw tot renovatie en van
complete dakveiligheid-inrichtingen tot allerlei soorten groen- en energiedaken.

Het hart van de organisatie: Het personeel.
Van Venrooy Dakbedekking begon in haar
beginjaren ooit met z’n drieën. Om continu de
kwaliteit te waarborgen is er vervolgens bewust
gekozen voor beheerste groei. Dit heeft 50 jaar
later geresulteerd in een platte organisatie van 90
betrokken goed opgeleide professionals met hart
voor de zaak én de klant. Dienstverbanden van 25
jaar zijn bij Van Venrooy Dakbedekking meer regel
dan uitzondering. Ervaring, kennis en
vakmanschap worden dan ook gekoesterd binnen
de organisatie. Het bedrijf is daarom op een dermate manier ingericht om optimaal plaats te
bieden voor de jarenlange opgebouwde expertise van de vakmensen.
Daarnaast biedt het bedrijf ook
ontplooiingsmogelijkheden voor jong talent. Dit
zorgt voor een optimale balans tussen jong en oud.
Deze balans gecombineerd met het delen van
kennis, continue opleidingen, goed materiaal en
materieel hebben ervoor gezorgd dat er een goede
mix aan ingrediënten aanwezig is om de afgelopen
50 jaar stabiel te kunnen groeien. Een organisatie
valt of staat met de inzet en kwaliteit van al het
personeel. Getuige het 50-jarig jubileum en het feit dat Van Venrooy Dakbedekking /
Dakbehoud Nederland nog altijd groeiende is, is het bewijs voor een goed kloppend hart.

Al met al een prestatie waar wij trots op zijn!
En we zien de volgende 50 jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet!

Hoogeveen

Apeldoorn

Almere

www.vanvenrooy.nl

Seminars Duurzaamheid en Daken
De afgelopen 3 jaar heeft Van Venrooy met
succes het Seminar Duurzaamheid en
Daken georganiseerd. Tijdens deze
kennissessies informeren wij u over het
duurzaam ontwikkelen van platte daken.
Hierbij zullen de laatste ontwikkelingen op
dakgebied en de meest innovatieve
systemen met u worden besproken, van
energie besparen tot energie winnen en
andere groene dakoplossingen. Tijdens het
programma zult u ook een kijkje nemen in
ons Expocenter Duurzame Daken en
Dakveiligheid.
In 2012 kunt u voor de volgende data zich weer aanmelden voor de
kennissessie Duurzaamheid en Daken bezoeken:
> Woensdag 6 juni 2012
> Donderdag 1 november 2012
Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar info@vanvenrooy.nl. Op
onze website kunt u het gehele programma bekijken.

Seminar Dakveiligheid
Vanuit de markt hebben wij diverse geluiden
gehoord dat er behoefte bestaat aan meer
informatie over permanente veiligheid op daken.
Daarom zullen we dit jaar ook een seminar
Dakveiligheid gaan organiseren. Tijdens het
seminar zult u ook een kijkje nemen in ons
Expocenter Duurzame Daken en Dakveiligheid.
In 2012 zal op de volgende datum het seminar
Dakveiligheid worden gehouden:
> Donderdag 27 september
Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar
info@vanvenrooy.nl. Binnenkort kunt u op onze website het gehele programma bekijken.
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Contactgegevens
Van Venrooy Dakbedekking / Dakbehoud
Nederland
Vestiging Hoogeveen
Buitenvaart 1129, 7905 SE Hoogeveen
Tel: 0528-268731

Vestiging Apeldoorn
Tweelingenlaan 73, 7324 BK Apeldoorn
Tel: 055-5430430

Vestiging Almere
Argonweg 34, 1362 AB Almere
Tel: 036-5364758

Aanmelden nieuwsbrief | Stuur deze nieuwsbrief door | Wijzig uw gegevens | Uitschrijven |
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u een relatie van ons bent. Wilt u geen
nieuwsbrief meer ontvangen? Meld u dan af onder het kopje "Uitschrijven".
info@vanvenrooy.nl
www.vanvenrooy.nl
Copyright © 2012 Van Venrooy Dakbedekking, All rights reserved.

