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Het Unidek PasDak 
stappenplan



Stop met zagen! 
Vraag gemakkelijk en 

snel uw offerte aan op

www.stopmetzagen.nl

Stap 2: 
Legplan  
retour

Wij maken vervolgens met uw werktekening een duidelijk 
legplan. U krijgt van ons een eerste voorstel met een 
complete set digitale tekeningen (PDF). Die bestaat uit  
een legplan met maatvoering, codering en doorsneden.
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Stap 3: 
Laatste
check

U controleert het legplan en we zetten samen de laatste 
puntjes op de ‘i’ als dat nodig is. Want het moet wel goed 
zijn! Eventuele correcties of aanpassingen op ons eerste 
voorstel zijn kosteloos. U ontvangt als dat nodig is het 
definitieve legplan retour binnen 3 werkdagen.
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Stap 4: 
Definitief  
akkoord

Als u akkoord bent met het definitieve voorstel,  
tekent u het legplan voor akkoord en stuurt u 
deze aan ons terug. Daarna gaan wij aan de slag!4

Stap 5: 
Productie en 
levering in  
12 werkdagen

We starten direct de productie van de dakelementen  
en zagen ze precies op maat. Na akkoord op het legplan 
kunnen we het complete pakket met logische indeling en 
montage-instructie al binnen 12 werkdagen aanleveren.  
U kunt daarna direct van start!
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Zorgeloos onder de pannen.
In 5 overzichtelijke stappen.
Werken met Unidek PasDak heeft veel voordelen: snelle montage, minder mankracht en 
kraantijd nodig, hogere luchtdichtheid, minder afval én inclusief technische ondersteuning  
en een duidelijk legplan. Kortom: sneller, slimmer en volledig ontzorgd van begin tot eind.  
Stop dus met zagen en start met het nieuwe Unidek PasDak!

Met deze 5 stappen past het pasdak altijd op elke woning met hoek- en kilkepers:

Stap 1: 
Werktekening 
aanleveren

Graag ontvangen wij uw werktekening als DWG- of IFC-
bestand. Let op: een goede voorbereiding is het halve 
werk! Een pasdak levert veel tijdwinst op, maar lever de 
werk tekening tijdig aan, zodat we de productie snel  
kunnen starten.
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