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Bijzondere onderscheiding enkel toegekend aan selecte groep dakwerkers

VW DAKEN BENOEMD TOT
“FIRESTONE LICENSED CONTRACTOR”
VW Daken uit Breda is al heel wat jaren een betrouwbare en professionele speler
in de dakenmarkt. De onderneming werkt voor diverse grote partijen als
aannemers, vastgoed beheerders, pensioenfondsen, overheden en vve’s en
is zowel actief in de nieuwbouw- als in renovatiebranche. De firma Hodak
(handelaar van RubberGard EPDM) heeft VW daken voorgedragen voor de titel
van “Firestone Licensed Contractor”, een bijzondere onderscheiding die jaarlijks
wordt toegekend aan een selecte groep van erkende Firestone dakwerkers die
beantwoorden aan de hoge kwaliteitsnormen die de fabrikant bij de verwerking
van de Firestone EPDM RubberGard® systemen stelt.

VW Daken is een dakdekkersbedrijf uit Breda
met als werkgebied geheel Nederland en België.
“Wij kunnen alles met uw dak.”, aldus eigenaar
Pieter van Wijk, sinds 1990 actief in de dakenbranche “We doen dit altijd conform de richtlijnen
van de fabrikant en de NEN normen, NEN 6050,
NEN 6708 en 6728. Al onze vakspecialisten zijn
feilloos op elkaar ingewerkt en door onze vele
jaren ervaring komen wij nooit voor verrassingen
te staan. VW Daken kan alle soorten daksystemen
uitvoeren en werkt onder meer met bitumineuze
dakbedekking, POCB dakbedekking, PVC dakbedekking, TPO dakbedekking EPDM dakbedekking
en ook vloeibare dakafdichting.”
Maar VW Daken profileert zich vooral bijzonder
sterk als EPDM-plaatser en dat is bij fabrikant
Firestone niet onopgemerkt gebleven,
zeker niet toen de firma Hodak (handelaar van
RubberGard EPDM) VW Daken heeft opgegeven
als kandidaat Licensed Contractor.

HODAK DRAAGT VW DAKEN VOOR

De firma Hodak is een bijzonder loyale Firestonedistributeur gevestigd in Eindhoven en zaakvoerder Mike van Hoorn gelooft dan ook
bijzonder sterk in EPDM. “Wij bestaan intussen
6 jaar, tellen 10 werknemers en met ons voltallig
team mag je ons gerust een ‘Believer van
Firestone RubberGard EPDM’ noemen. ”
Hodak is een jong en innovatief bedrijf dat de
laatste jaren sterk gegroeid is. Binnenkort wordt er
nog een eigen zinkstraat van 4 m in gebruik genomen en het professioneel EPDM opleidingscentrum
is in de finale afwerkingsfase om de klanten een
nóg betere service te kunnen bieden. Hodak ziet

De missie die VW Daken zichzelf heeft gesteld is om
haar klanten te ‘ontzorgen’ en professioneel vakwerk
te leveren. De onderneming is dan ook al in een
vroeg stadium van het bouwproces betrokken met
zijn deskundige partners om zo altijd een perfect
eindresultaat te kunnen leveren.

“Niet de grootste zijn, wel de beste”

het als haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit
van een dak mede te waarborgen en investeren
graag in opleidingen van onze relaties.
“VW Daken is een trouwe klant van ons en hun passie voor EPDM-daken is hun drijfveer. De uitvoering
van hun werken gebeurt strikt volgens de Firestone
richtlijnen en iedereen binnen het bedrijf koestert
dezelfde passie voor EPDM. Opleiding is voor hen
enorm belangrijk en ze kunnen ook heel wat mooie
realisaties en referenties voorleggen zoals de golfbaan Cromvoirt (500 m² Fase 1 uitgevoerd en fase 2
wordt binnenkort opgestart) en de vrieshal in
Huizen ( 1500m²). Met hun ambitie om de specialist
te zijn voor middelgrote en grote EPDM-daken hebben we hen dan ook graag voorgesteld aan Firestone
als potentiele nieuwe Licensed Contractor.”

VW DAKEN IS NU LICENSED CONTRACTOR

EPDM-fabrikant Firestone Building Products, samen
met importeur Mawipex, is ervan overtuigd dat de
kwaliteit van een dak niet alleen wordt bepaald
door de materiaalkeuze, maar zeker ook door het
vakmanschap van een dakbedekkingsbedrijf.
Daarom werd het “Firestone Licensed Contractors”
programma in het leven geroepen: een bijzondere
onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan
een selecte groep van erkende Firestone dakwerkers die beantwoorden aan de hoge kwaliteitsnormen van Firestone bij de verwerking van de
Firestone EPDM RubberGard® systemen. De status
van Firestone Licensed Contractor wordt toegekend
op basis van verschillende criteria, waaronder
zowel de grootte van de projecten waarin Firestone
producten gebruikt werden als de kwaliteit van hun
uitvoering. Dit jaar heeft VW Daken deze bijzondere
onderscheiding dus gekregen.

