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Introductie

Hegeraat, een ervaren en gespecialiseerd familiebedrijf
 
Hegeraat Leidekkersbedrijf is een ervaren en gespecialiseerd dakdekkersbedrijf met de nodige vakmanschap en passie 
voor ons ambacht. Door onze brede expertise kunnen wij uw dak of gevel voorzien van diverse afwerkingen, zoals:

• Natuurleien
• Leipannen
• Diverse soorten dakpannen
• Lood, koper en zink
• Bitumen, EPDM en singels
• Hardhout

 
Doordat wij zowel platte, hellende daken en gevels maken, bent u met één partij verlost van al uw zorgen. 
Eén partij, aanspreekpunt en garantieverklaring. Overzichtelijk en toegankelijk.

Uw betrouwbare partner sinds 1988  
 
Hegeraat Leidekkersbedrijf geeft een ruime garantie op de door haar verrichtte werkzaamheden, dit is mogelijk, 
omdat wij achter ons werk en product staan. Door gebruik te maken van uitsluitend eersteklas materialen en de  
beste verwerkingen daarvan, staat Hegeraat Leidekkersbedrijf al meer dan 30 jaar garant voor vakwerk!



Uw wens is onze focus  
 
Ondernemen met het oog op uw wensen vinden wij bijzonder belangrijk. Wij staan voor u klaar om uw wens 
realiteit te maken, door onze ruime kennis, ervaring en flexibele instelling kunnen wij ons goed inleven in ieder 
bouwproject. Met het oog op uw wensen komen wij met creatieve en degelijke oplossingen.  
Dit is terug te vinden in alle facetten van onze bedrijfsvoering.

‘Passie voor ambacht in de moderne tijd’

No cure No pay 

No cure no pay, bij ons hoeft u pas te betalen nadat uw project naar alle tevredenheid opgeleverd is. Doordat wij 
volledig achter ons geleverd werk staan bieden wij deze mogelijkheid al jaren aan. Dit schept vertrouwen bij onze 
klanten en zorgt voor duidelijkheid. Dit houdt in dat wij iedere klant een gevarieerde keuze willen bieden met 
eersteklas materialen en een ruime garantie op de verrichte werkzaamheden. We realiseren dit onder meer door 
ons assortiment voortdurend uit te breiden met innovatieve producten van hoge kwaliteit.  
Betalen na oplevering en tevredenheid vormt al jaren de leidraad van ons bedrijf.



Natuurleien dakbedekking een exclusieve uitstraling 
 
Een natuurleien dakbedekking geeft een exclusieve uitstraling aan uw pand. Daar waar vroeger vooral exclusieve 
panden zoals kloosters, kerken en kastelen voorzien waren van een natuurleien dakbedekking, is de natuurlei nu 
voor u toegankelijker dan ooit. Met een natuurleien dakbedekking boekt u niet alleen esthetische verbeteringen, 
ook in waarde zal uw pand toenemen gezien de exclusieve uitstraling. 
 
Diversiteit
Natuurleien zijn in diverse uitvoeringen, types, verwerkingsmethodes en kleuren te verkrijgen. Samen met onze 
leveranciers staan wij al jaren garant voor producten met de allerhoogste kwaliteit ongeacht de keuze die u maakt. 
Wij verwerken leien uit landen als Spanje, Engeland, China en Brazilië. In overleg met u bepalen wij welk type lei  
en verwerkingsmethode, ook wel dekking genoemd, het beste bij uw pand past.

Natuurleien



Als alleen het beste voldoende is 
Ons vakmanschap is algemeen bekend en daarom worden we vaak ingeschakeld om een natuur-leien dakbedekking 
aan te brengen bij zowel nieuwe, bestaande en monumentale panden. Wij werken voor aannemers, particulieren, 
bisdommen en zelfs monumentenzorg. Het resultaat: een dak van natuurleien beschermt uw pand jaren tegen weer 
en wind. Natuurleien zorgen voor een gevarieerde uitstraling doordat iedere lei beschikt over een andere structuur. 
Tevens zijn leien onder alle omstandigheden stormvast, waardoor ze prima tegen extreme hoogtes of stormgevoelige 
locaties kunnen. Esthetisch en praktisch, dat is volgens ons een ideale oplossing. Op een leien dak geven wij u een 
langdurige garantie en, hoewel wij ervan overtuigd zijn dat dit niet nodig is, staan wij bij onverhoopte problemen direct 
voor u klaar met een passende oplossing.

Eigenschappen
 
  • Onderhoudsvrij
  • Reinigbaar
  • Natuurproduct
  • Levensduur van c.a. 80 jaar
  • 30 jaar waterdichtgarantie
  • Diverse kleuren mogelijk
  • Diverse verwerkingsmethodes



Leipannen

Leipannen een stijlvolle afwerking 
Met een bijzonder dak met leipannen zorgt u voor een uitzonderlijke aantrekkingskracht en een kroon op uw pand. 
De exclusieve uitstraling die leipannen aan een gebouw geven is allang niet meer alleen voorbehouden aan kerken, 
kastelen en kloosters. Leipannen zijn ook bereikbaar voor uw nieuwe woning of bedrijfspand. U zult er versteld van 
staan hoe vaak deze bijzondere dakbedekking in nieuwbouwprojecten wordt opgenomen. Niet gek, als u bedenkt 
dat leipannen stormvast, buitengewoon degelijk en bijzonder fraai zijn. Maar daarvoor heeft u wel de juiste dakdekker 
nodig. Hegeraat Leidekkersbedrijf onderscheidt zich hierin al jaren door ervaring in het verwerken van leipannen.

   
Eigenschappen
 
  • Onderhoudsvrij
  • Reinigbaar
  • Diverse kleuren mogelijk
  • 30 jaar waterdichtgarantie
  • Woning- en utiliteitsbouw
  • Keramisch of beton



Voor ieder pand een passende uitvoering 
Onze kwaliteit is in heel Nederland bekend en erkend. Monumentenzorg, bisdommen en grote organisaties  
schakelen ons in als het gaat om het aanbrengen van een leipannendak, voor de renovatie en/of onderhoud van het 
leipannendak. Wij maken uitsluitend gebruik van leipannen van hoogwaardige kwaliteit en hebben van het realiseren 
van leipannendaken onze expertise en specialisme gemaakt. Daardoor is deze esthetische en praktische oplossing 
mogelijk voor iedereen die net dat beetje meer luxe aan zijn of haar pand wil meegeven.



Dakpannen

Dakpannen, de klassieke dakbedekking
 
Hegeraat Leidekkersbedrijf zorgt samen met haar leveranciers voor een kwalitatief goed dak, met alleen de beste 
dakpannen. Door de jaren heen zijn wij gespecialiseerd in het plaatsen van klassieke, opvallende en bijzondere  
dakpannen, zoals bijvoorbeeld: 

     • De Hollandse dakpan
     • Oude holle dakpan
     • Verbeterde holle dakpan
     • Kruispannen 
 
Dit doen we graag zo effectief mogelijk, wat ook de prijzen laag houdt. Wanneer u graag nieuwe dakpannen heeft, 
kunt u ons raadplegen voor een persoonlijk gesprek. We bieden een ruime keuze aan dakpannen, zowel keramisch 
als beton. Door onze ervaring kunnen wij u goed adviseren welke dakpan het beste bij uw dak past.  
Op deze manier weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.



   
Eigenschappen
 
  • Diverse vormen
  • Reinigbaar
  • Diverse kleuren mogelijk
  • 30 jaar waterdichtgarantie
  • Woning en utiliteitsbouw
  • Keramisch of beton
  • Authentieke/tijdloze uitstraling

Onderscheid door exclusiviteit 

Hegeraat Leidekkersbedrijf staat voor vakwerk en passie voor het ambacht. Het is daarom dat wij in het dakpannen  
segment voornamelijk exclusieve en uitdagende panden bekleden met dakpannen. Kwaliteit boven kwantiteit noemen 
wij dat. Wij houden ons nauwelijks bezig met het maken van complete woonwijken, maar wel met klassieke boerderijen, 
monumentale panden, binnenstedelijk vastgoed en luxe villa’s.



Metaalwerk

   
Eigenschappen
 
  • Talloze vormen mogelijk
  • Onderhoudsvrij
  • Diverse kleuren mogelijk
  • Waterdichtgarantie:
     Zink koper en lood allen 10 jaar  
 •  Woning- en utiliteitsbouw
  • Diverse manieren verwerkbaar

Zink-, koper- en loodwerk 
Zink en koper wordt veel toegepast in de hedendaagse bouw. Waar vroeger vooral klassieke panden werden voorzien 
van zinken of koperen dakafwerkingen, zijn er tegenwoordig steeds meer moderne panden die worden voorzien van 
zink- of koperwerk. Dit komt mede door de strakke en moderne vormgeving, welke met zink en koper gecreëerd kan 
worden. Zink- en koperwerk is op tal van manieren te gebruiken: zowel voor monumentale panden, bedrijfspanden  
als voor woningen. Zink, koper en lood kunnen op diverse manieren worden verwerkt, denk hierbij aan dakgoten, 
hemelwaterafvoeren, dakrandafwerkingen, dakkapelbekleding, gevelbekleding, dakafwerking etc.  
De mogelijkheden zijn enorm en veelzijdig.



Lood- en koperwerk 
Lood wordt voor diverse doeleinden gebruikt op het dak en/of gevel. 
Wij hebben hiervoor onze eigen zetterij en specialisten in huis. Voor 
zowel standaard loodwerk als voor schitterend maatwerk draaien wij 
onze hand niet om. Ook voor vervanging van voeglood en renovatie 
van schoorsteenlood (loodloketten) kunt u ons benaderen.  
Wij verzorgen indien gewenst het gehele traject. Vanaf inmeten tot  
levering en montage. Dit gebeurt vanzelfsprekend onder onze heldere 
garantievoorwaarden.
 
 
Koper in combinatie met riet
Onder invloed van lucht en water (neerslag) krijgt koper na verloop  
van tijd zijn karakteristieke patinagroene kleur. Koper is een schitterend 
materiaal. Met koper is een passende uitstraling te realiseren, voor 
zowel moderne gebouwen, woonhuizen alsook oude panden die 
een sfeer van vervlogen tijden willen uitstralen.  
Het materiaal leent zich voor verfijnde afwerkingen. Huizen of andere 
panden krijgen een schitterend aanzicht door het toepassen van  
dakgoten en hemelwaterafvoeren van koper. Kortom koper is op 
vele gebieden toepasbaar.



Platte daken

Bitumineuze dakbedekkingen 
Onze dakdekkers hebben ruime ervaring in het gebruik van  
bitumineuze producten. De door ons gebruikte bitumineuze  
dakbedekkingen van APP of SBS kunnen op zowel platte als  
hellende daken in een meerlaags dakbedekkingssysteem worden 
toegepast. Het belangrijkste verschil tussen beide soorten  
dakbedekkingen is dat SBS meer elasticiteit en een sterkere 
hechting heeft dan APP. Hierdoor is de bitumineuze dakbedekking 
van SBS geschikter voor flexibele daken. APP is daarentegen beter 
bestand tegen Uv-straling en hogere temperaturen.

‘Voor elke situatie een waterdichte oplossing’



Waterdichte mogelijkheden

Platte daken kunnen met diverse materialen worden 
uitgevoerd. Afhankelijk van het dak brengen wij zink, 
koper of bitumen dakbedekking aan.  
Wij kunnen zorgen voor het vervangen van oude 
dakbedekkingen en/of het herstellen van het complete 
dakbeschot.  
Het plaatsen van lichtstraten, lichtkoepels, of het na- 
isoleren van uw dak behoort ook tot onze expertise. 
Voor meer informatie of vragen over de  
mogelijkheden kunt u altijd contact opnemen.



Reiniging

Dak- en gevelreiniging 
Hegeraat Leidekkersbedrijf heeft zich sinds enkele jaren gespecialiseerd 
in het reinigen van daken en gevels. Wij reinigen vervuilde leien daken en 
leipannen. Daken worden naar verloop van tijd vuil, dit kan diverse oorzaken 
hebben maar is onvermijdelijk. Vervuiling zoals: mossen, algen, stofdeeltjes 
en vogeluitwerpselen vergrauwen uw dak/gevel en daarmee ook uw pand. 
Samen met u beoordelen wij de status van uw dak/gevel en bepalen  
vervolgens of het gereinigd kan worden, in gevallen van ernstige veroudering 
is dit soms niet meer mogelijk. Om lekkages met eventuele vervolgschade te 
voorkomen adviseren wij u dan kosteloos voor een vervolgstap.



   
Eigenschappen
 
  • Reiniging met heet water onder
      hogedruk
  • 5 jaar schoongarantie
  • Milieuvriendelijk reinigen
  • Mogelijk zonder steiger
  • Toepasbaar bij:
 o Leipannen
 o Natuurleien
 o Betonpannen
 o Keramische pannen
 o Metselwerk

Reinigen en impregneren
 
Naast het reinigen van uw dak bieden wij u ook de mogelijkheid uw dak te impregneren, dit kan zowel na het reinigen 
of na het aanbrengen van een nieuw dak. Het impregneren van uw dak of gevel zorgt ervoor dat uw pand langer zijn 
nieuwe uitstraling behoudt. Wij hebben in samenwerking met specialisten twee types impregnatievloeistof ontwikkeld 
speciaal voor natuurleien, leipannen, keramische- en betonpannen en ook metselwerk. Het reinigen van schoorstenen, 
boeiboorden en dakterrassen is, in overleg met u, ook mogelijk. Hegeraat Leidekkersbedrijf reinigt met water dat door 
middel van speciaal materieel onder hoge temperatuur en druk zijn werk doet, milieubewust en vakkundig.



Dakkapellen

Meer ruimte meer genot 
 
Een dakkapel geeft uw woning meer ruimte en zorgt voor meer 
daglicht, alles om uw woongenot te vergroten. Onze dakkapellen 
worden geplaatst door echte vakmensen die over veel kennis en 
ervaring beschikken. Zo zorgen wij ervoor dat de hoogwaardige 
kwaliteit van onze dakkapellen gewaarborgd blijft.

   
Mogelijkheden
 
  • Plat of hellend dak
  • Bij nieuwe of bestaande panden
  • Maatwerk voor ieder pand
  • Diverse afwerkingsmaterialen waaronder:
 o Zink, koper en lood
 o Natuurleien
 o Leipannen
 o Hout
 o Kunststof



Afwerking naar keuze
 
Een dakkapel zorgt voor meer dan alleen ruimte en daglicht. Met een goed uitgevoerde dakkapel kunt u uw pand meer 
‘smoel geven’, en door de ruime keuze aan afwerkingen is er altijd een ontwerp dat bij u past. Wij hebben in het verleden 
al diverse type dakkapellen geplaatst, gerenoveerd of bekleed, met als gezamenlijk einddoel: een dakkapel afleveren waarbij 
genoten kan worden van de ruimte, het daglicht en de esthetische aspecten.



Extra diensten

De kroon op uw dak
Na het aanbrengen van een nieuw dak kan het aanpakken van uw bestaande 
schoorsteen het perfecte plaatje afmaken. Uw schoorsteen kan op diverse 
manieren onderhanden worden genomen. Bij ernstige veroudering is soms 
het opnieuw opmetselen het beste alternatief, maar in veel gevallen is het 
reinigen en impregneren al voldoende. Tevens bieden wij diverse op maat 
gemaakte schoorsteenkappen aan, deze zorgen voor een strakke uitstraling 
en beschermen uw schoorsteen.

Alles onder één dak 
Wij ontzorgen u van uw project door alle vereiste benodigdheden aan te bieden zoals, steigers, liften, schaftwagen, 
bouwhekken, verlichting, toiletunits etc. Door onze jarenlange ervaring in de branche beschikken wij over het  
benodigde materiaal en materieel voor bijvoorbeeld het plaatsen van een degelijke en veilige steiger.
 
Asbest
Naast het verwijderen van diverse soorten dakbedekkingen werkt Hegeraat Leidekkersbedrijf ook nauw samen met 
gecertificeerde asbestsaneerders. Hegeraat Leidekkersbedrijf treedt namens u op als contactpersoon en controleert 
in overleg met u de planning. Op die manier voorkomt u, dat uw pand langdurig voorzien is van een tijdelijke afdichting 
en bent u eerder uit de steigers.



Milieubewust en vakkundig
Energie en het besparen daarvan is de laatste jaren steeds vaker 
het onderwerp van gesprek, uw dak heeft hierin een grote rol. 
Warme lucht stijgt en hierdoor verliest een woning via het niet of 
matig-geïsoleerde dak veel energie. In combinatie met het relatief 
gezien grote oppervlak van het dak gaat hierdoor extra veel energie 
verloren. Het isoleren van het dak heeft dan ook veel effect, zowel 
op de energiekosten als op de behaaglijkheid van uw pand.  
Hegeraat Leidekkersbedrijf werkt met diverse isolerende materialen 
voor zowel bestaande als nieuwe situaties. 

Zonnepanelen
De combinatie van dakisolatie met zonnepanelen verlaagt uw  
energiekosten, verhoogt uw energie-label en daarmee ook de 
waarde van uw pand, een verstandige investering dus. 
Wij bieden dit volledig aan, zowel het waterdicht bevestigen van  
de zonnepanelen als de aansluiting in uw meterkast behoord tot 
onze expertise.  
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact 
opnemen.



Hegeraat
L E I D E K K E R S B E D R I J F

 

Voor meer informatie volg ons via

0486-462038 Zandstraat 24 A
5374NB Schaijk

info@hegeraat.nl


