
Vakmensen met passie 
voor het ambacht



Door onze jarenlange ervaring is geen uitdaging ons teveel en zijn wij in staat om zowel binnen 

en soms ook buiten de rietdekkersnormen vakwerk te leveren. Wij streven ernaar om voor u 

het mooiste riet te selecteren, een technisch goed en kwalitatief dak af te leveren.

We zijn niet voor niks DE Rietdekkers Van Brabant.

DE Rietdekkers Van Brabant.

Uw dak is bij ons in goede handen.

In deze samenwerking staan eerlijkheid, betrokkenheid en duidelijkheid bij ons hoog in het 

vaandel. Duidelijke afspraken vooraf zorgen er immers voor dat u geen teleurstellingen achteraf 

heeft. Uw dak is bij ons in goede handen.



Het ambacht als passie

Rietdekker is van oudsher een beroep wat overgebracht word van vader op zoon of van baas tot 

knecht. Het is dus echt een praktisch beroep wat je vooral leert in de praktijk. Door jarenlange 

ervaring, leergierigheid, flexibiliteit en hard werken hebben wij bij Rietdekkers Van Brabant het vak 

letterlijk van onder aan de ladder geleerd. De passie voor het werk ontstond al vroeg en dit is ook 

terug te zien in ons werk.

Het is dus echt een praktisch beroep 
wat je vooral leert in de praktijk



Het ambacht in de moderne wereld

Vroeger werd riet vooral toegepast op boerderijen, maar tegenwoordig kun je het 

zo gek niet bedenken. Dakvormen waarvan de rietdekker vroeger zei dat ze het 

niet konden maken worden vandaag de dag gewoon gemaakt. Dit vergt kennis, 

kunde, creativiteit en geduld van de rietdekker. Tevens moet je beschikken over 

de juiste materialen. Wij bij Rietdekkers Van Brabant kunnen u het hele pakket 

bieden. Daarnaast volgen wij de laatste ontwikkelingen in de sterk bewegende 

rietdekkersbranche op de voet. Zo zorgen we ervoor dat u altijd voorzien word van 

een up to date dak die voldoet aan de laatst geldende eisen.

Dit vergt kennis, kunde, creativiteit en 
geduld van de rietdekker.



Het ambacht met een visie

Vandaag de dag is een rieten dak veel meer als een dakbedekking alleen. Mensen willen een rieten dak omdat 

ze het mooi vinden, omdat ze er altijd al van gedroomd hebben of door de mooie toevoeging aan wat het 

een huis kan bieden. Wij beseffen dit bij Rietdekkers Van Brabant maar al te goed. Daarom willen wij voor 

u deze droom laten uitkomen en u voorzien van een prachtig rieten dak wat technisch goed in elkaar zit, zeer 

hoogwaardige kwaliteit bied en jarenlang meegaat.



1. Kennismaken

Voorstellen, elkaar leren kennen, inleven, speciale wensen, ideeën, creatief denken.

2. Offerte

Een voor u op maat gemaakt offerte met duidelijke specificering van de 

werkzaamheden. Als u dit wilt kunnen we de offerte samen doornemen om 

onduidelijkheden gelijk duidelijk te krijgen.

3. Goedkeuring

Hier heeft u beslist om voor Rietdekkers Van Brabant te gaan. Wij zijn erg trots en 

vereert dat wij uw dak mogen maken en zullen dit ook met volle overtuiging doen.

4. De start

Starten met de werkzaamheden, vast aanspreekpunt, meedenken, aansturing tijdens 

het rietdekken, overleg, dagelijkse voortgang.

5. Oplevering

Afwerken, inspectie, eventueel aanpassen, goedkeuren. En uiteindelijk kan het genieten 

beginnen van uw prachtige dak.

6. Nazorg

Staat het dak er nog goed bij, zijn er nog problemen, onderhoudscontract, tevreden 

gevoel.

Onze werkwijze



Wij streven ernaar om u buiten een rieten dak ook een zorgeloze 

samenwerking te geven.

Onze diensten

Rietdekwerkzaamheden
Vernieuwen/nieuwbouw, reparatie, 

schoonmaken/ontmossen, van pannen 

naar riet, kunstriet

Advies
U kunt bij Rietdekkers Van Brabant ook 

terecht voor uitstekend advies op maat 

voor rietsoorten, afwerking en technische 

rietadviezen.

Maar ook
Dakramen/dakdoorvoeren plaatsen, ook 

in bestaand dak, loodafwerking, isoleren, 

algenbestrijding

Sloop/timmer werkzaamheden
Slopen/afvoeren oude dak, dakplaten 

aanbrengen, dakkapellen plaatsen



Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

www.rietdekkersvanbrabant.nl

info@rietdekkersvanbrabant.nl

+31624522756

+31646594699



Het ambacht als passie


