
Het Van Leeuwen Vocht Expert Team (VET) beschikt over 

specialisten met jarenlange ervaring en veel bouwkundige 

kennis met betrekking tot vochtbestrijding. Wij kunnen de 

vochtproblemen duidelijk in kaart brengen:

• Allereerst voeren wij een uitgebreide inspectie uit. Zowel 

fysiek als met behulp van hoogwaardige meetapparatuur. 

• Daarnaast checken we eventueel achterstallig onderhoud, 

constructiefouten dan wel verkeerd gebruikersgedrag. 

• Het resultaat van de inspectie wordt vervolgens door ons 

gerapporteerd, inclusief hersteladvies. 

Onze manier van inspecteren en rapporteren is uniek. Wij zijn  

geheel zelf-supporting en beschikken over een breed scala aan 

materieel, dat voor het onderzoek kan worden ingezet. 

Onze rapportage vermeldt niet alleen duidelijk welke oorzaak/

oorzaken ten grondslag ligt/liggen aan de problematiek, maar 

ook wat hieraan is te doen. Met name dit laatste is voor u van 

grote waarde. VET signaleert de werkelijke oorzaken en biedt u 

de enige juiste oplossing aan.

Wij zijn gecertificeerd voor het verankeren van buitenmuren. 

Vanzelfsprekend valt het herstel van scheurvorming hier ook 

onder. Dat betekent voor u: 

• zekerheid

• kwaliteit

• deskundigheid

• een op maat gesneden advies. 

Voor deze werkzaamheden gebruiken wij applicaties 

van                                               verankerings- en 

scheurherstelsystemen.

De meest voorkomende schade in gebouwen wordt veroorzaakt door vocht. Vocht tast alle bouw-

materialen aan. Vocht is de oorzaak van schimmelvorming, geeft ongedierte een voedingsbodem en  

zorgt voor een ongezond leefklimaat. Vochtproblemen komen vooral voor bij oudere woningen. 
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‘Onderhoudsvrij’ is even realistisch als vierkante cirkels en droog water 

Kwaliteit is de optelsom van 

kennis en kunde

Duurzaamheid is belangrijk. 

De LEVENSDUUR van duurzaamheid  

is voor u en ons zeker zo belangrijk

     professionals in vochtproblematiek



Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren: 

• loodverwerking boven kozijnen, in schoorstenen

• gehele gevelaanbouw/-vervanging

• renovatiespouwankers aanbrengen

• dakpannen aanbrengen/vervangen

• renovatiekokers t.b.v. kruipruimteventilatie aanbrengen

• gevelvoegwerk, zowel nieuw als vervanging

• dilatatievoegen aanbrengen

• betonreparatie

• gevel impregneren

• injectiesystemen (optrekkend vocht etc.)

• opsporen van koudebruggen

Van Leeuwen Groep Nieuwegein | Postbus 7174 | 3430 JD Nieuwegein

T (076) 542 76 80 | info@vanleeuwengroep.nl | www.vanleeuwengroep.nl

Werkzaamheden die wij daarnaast voor u kunnen uitvoeren:

• reinigen van gevels

• polijsten van glas in geval van aangetast glas of krassen

• tuinmuur aanbrengen/vervangen

• schoorstenen renoveren of vervangen

• metselwerkherstel

VET is onderdeel van de twaalf disciplines 
van de Van Leeuwen Groep

Vocht���������	
��������������������  Expert���������	
��������������������  Team 

Van Leeuwen Groep Breda | Weidehek 20 | Postbus 8824 | 4820 BC Breda 

     professionals in vochtproblematiek

mailto:info@vanleeuwengroep.nl
mailto:info@vanleeuwengroep.nl
mailto:info@vanleeuwengroep.nl

