
Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Koning Leopoldlaan

Veurtstraat

Meerstraat

Pe
et

er
st

ra
at

M
ol

en
ho

ek

A12

EXIT LONDERZEEL

EXIT BREENDONCK

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze

keramische pannen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Koramic houdt zich het recht voor

het assortiment en de technische gegevens te wijzigen.

0055--22000077

Keramische dakpannen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties.

De in de toonzalen meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend 

op kleurgebied. Ze hebben aldus geen contractuele waarde.

UW HANDELAAR/DAKDEKKER

DE KORAMIC TOONZALEN

In de drie toonzalen vindt u het volledige assortiment van Koramic Kleidakpannen
aanschouwelijk voorgesteld op hellende daken en in een overzichtelijke panotheek. 
Grote foto’s van realisaties helpen u bij uw keuze. U kunt er eveneens het complete 
gamma bakstenen en kleiklinkers van Wienerberger bekijken met de gamma’s Terca, 
Desimpel en Porotherm.

LONDERZEEL: Langs A12. Rechtover Carré - op de grens tussen Londerzeel en Breendonk
Autoweg A12 - richting Antwerpen > Brussel - exit Londerzeel
Autoweg A12 - richting Brussel > Antwerpen - exit Breendonk(Duvel)
Ingang via Meerstraat (Breendonk) - T 052 31 10 10
Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 18 uur, woensdag
en vrijdag van 9 tot 19 uur. Zaterdag van 9 tot 16.30 uur.

KORTRIJK: Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88
Openingsuren: maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 18 uur, woensdag
en vrijdag van 9 tot 19 uur. Zaterdag van 9 tot 16.30 uur.

WANLIN: Rue de la Briquetterie 28, 5564 Wanlin-sur-Lesse 
Autoweg E411 - exit 22 - T 082 66 55 00.
Openingsuren: van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur.

ZO CONTACTEERT U ONS

Specifieke vragen over producten, technische info, 
referentielijsten, aanvullende inlichtingen?

Commerciële Advieslijn: T 056 24 95 04 - F 056 20 47 60
e-mail: information@koramic.com

Technische Advieslijn: T 056 24 96 27 - F 056 20 47 60
e-mail: information@koramic.com

U kan altijd terecht op onze website: www.koramic.com

GRATIS DOCUMENTATIE

U wenst gratis onze Kleidakpannengids
of andere documentatie te ontvangen?

Documentatiedienst: T 056 26 43 57 - F 056 20 47 60
e-mail: documentation@koramic.com

KORAMIC 
KLEIDAKPANNEN

Informatiedienst: 
Kapel ter Bede 86 

B-8500 Kortrijk

www.koramic.com

NIEUWE TOONZAAL LONDERZEEL

NIEUWE TOONZAAL LONDERZEEL
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Renoveren?

Begin bij het dak!

JA, stuur mij de uitgebreide folder(s) van een of meerdere modellen van Koramic kleidakpannen. De folders kunnen ook 
aangevraagd worden via e-mail naar documentation@koramic.com of onze website www.koramic.com

JA, stuur mij een lijst met adressen van realisaties in mijn streek. Referentielijsten kunnen ook rechtstreeks van onze 
website www.koramic.com afgedrukt worden

MMooddeell  .............................................. MMeerrkk .............................................. KKlleeuurr ..............................................

MMooddeell  .............................................. MMeerrkk .............................................. KKlleeuurr ..............................................

Mijn naam: ....................................................................... Voornaam: mevr/dhr. ....................................................................................
Straat: ............................................................................................................................... Nr.: ...................... Bus: .....................
Postcode: ........................ Plaats: ...........................................................................................................................................................
Tel.: ....... / ................................ e-mail: ................................................ Mijn bouwproject is een:      Nieuwbouw       Renovatie

Stuur deze bon in een gesloten en voldoende gefrankeerde omslag terug naar: 
Koramic Kleidakpannen - Informatiedienst, Kapel ter bede 86, B-8500 Kortrijk. T 056 24 95 04 - F 056 20 47 60  - documentation@koramic.com. 

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand van Koramic. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie en verkoop van Koramic producten. U mag deze gegevens altijd inzien en corrigeren.

MIGEON VAUBAN 
MIGEON ACTUA 
BISCH & NARVIK ALEGRA 
BISCH PANNE
BISCH / MIGEON JURA NOVA 
ALEONARD TEGELPANNEN 
PONTIGNY & PATRIMOINE

KORAMIC TECHNISCHE HULPSTUKKEN
KORAMIC KLEIDAKPANNENGIDS
GIDS VOOR GEVELBEKLEDING & BOOGDAKEN
GIDS VOOR DAKDEKKER OPLEIDINGEN
BROCHURE GESMOORDE KLEIDAKPANNEN
IDEEBOEK DESIMPEL GEVELSTENEN
KIJKBOEK TERCA GEVELSTENEN

POTTELBERG STORMPANNEN 44 
POTTELBERG STORMPANNEN 993
POTTELBERG VLAAMSE PAN 401
OUDE POTTELBERGSE PAN 451
POTTELBERG TEGELPAN 301
NARVIK DATURA 

Coupon voor het aanvragen van gedetailleerde folders en referentielijsten
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RENOVEREN? BEGIN BIJ HET DAK !

De nieuwe renovatiepremie maakt verbouwen aantrekkelijker. Want voor structurele 
werken die de toestand van een woning grondig verbeteren, en die in totaal minstens
10.000 euro, exclusief btw kosten, kan u tot 30 % van de kostprijs, eveneens exclusief 
btw, terugkrijgen. En als u renoveert, begint u uiteraard met het dak. Want een dak 
vervult een aantal uiterst belangrijke functies. Het schermt uw woning tegen 
weersomstandigheden, regelt door zijn isolerende functie mee het binnenklimaat, 
en dempt het buitenlawaai. Dat een dak ook een belangrijke esthetische functie vervult,
mag blijken uit de sprekende voorbeelden in deze Gids. 

De renovatiepremie wordt toegekend aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning
structureel gezond maakt, die geen andere woning bezit, en die voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. Van alleenstaanden mag het netto belastbaar inkomen drie jaar 
vooraleer ze de renovatiepremie aanvragen, niet meer dan 35.000 euro bedragen. 
Dat inkomen vindt u terug op de samenvatting die bij uw aanslagbiljet is gevoegd, 
onderaan rubriek 1: “vaststelling van de belastbare inkomsten”. Voor alleenstaanden 
met één persoon ten laste, evenals voor samenwonenden, geldt een inkomensgrens 
van 50.000 euro. Per bijkomende persoon ten laste mag daar 2.800 euro worden 
bijgeteld. Deze bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd.  

De woning die u renoveert, moet uw enige woning zijn, en u mag in de periode van drie 
jaar voor de aanvraagdatum geen eigenaar zijn geweest van een andere woning.
Bijkomende voorwaarde is dat de woning op de aanvraagdatum minstens 25 jaar oud is, 
en in het Vlaamse Gewest is gelegen. 

Nog een vereiste is dat de kostprijs van de werkzaamheden minstens 10.000 euro, excl.
btw, bedraagt. Als u een premie toegekend krijgt, bedraagt deze 30 % van de kostprijs,
excl. btw, en is deze beperkt tot 10.000 euro. Het juiste bedrag wordt berekend op basis
van de facturen die u indient nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Deze facturen mogen niet ouder zijn dan drie jaar. Alleen facturen vanaf 1 januari 2006 
worden aanvaard. Het kan zowel gaan om facturen van geregistreerde aannemers, als
–indien u de werken zelf uitvoert – om aankoopfacturen van de aangekochte materialen. 

Mag u de renovatiepremie cumuleren met een verbeterings- en aanpassingspremie? 
Niet meteen. Als u deze premie uitbetaald kreeg, geldt voor de renovatiepremie een 
wachttijd van drie jaar. Komen ook werken aan de veranda, of het plaatsen van 
badkamermeubelen en –accessoires in aanmerking? Eveneens nee. De renovatiepremie
wordt alleen toegekend voor werkzaamheden die uw woning ‘structureel gezond en 
vochtvrij’ maken. Daaronder vallen onder andere het vervangen of verbeteren van 
binnen- en buitenmuren, het vernieuwen van draagvloeren en dekvloeren, het geheel of
gedeeltelijk vernieuwen van het buitenschrijnwerk, en elektriciteitswerken. Ook dakwerken
zijn subsidieerbaar: het afbreken en vervangen van de dakstructuur, de behandeling tegen
zwam en insecten, het vernieuwen van de waterdichte bedekking of van de afvoer van 
het hemelwater, het aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels en schouwen, 
en de isolatie van het dakvlak volgens de EPB-norm of minstens 12 cm dik.  

Een volledige toelichting bij de renovatiepremie, evenals het aanvraagformulier en het 
invuldocument voor de facturen dat u bij uw aanvraag moet voegen, vindt u op de 
website www.vlaanderen.be/bouwen en wonen. Voor meer info kan u ook terecht op
www.premiezoeker.be, de Vlaamse Infolijn (1700), en de huisvestingsambtenaar van uw
gemeente. 

Veel succes ermee! 

Stefaan Bral 

Directeur Verkoop en Marketing    
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Oud lijkt 
volstrekt nieuw

Niemand die kan vermoeden dat dit een renovatie
betreft. In 2005 was het huis, dat in 1966 werd
gebouwd, nochtans volkomen uitgeleefd. Architect
Bert Hermans gaf het een eigentijds cachet, met
veel licht, een nieuwe achterbouw, een maximaal
contact met het terras, twee kleuren gevelsteen en
keramische pannen die doorlopen op de gevel. Nu
zweert iedereen dat het een nieuwbouw is. 

Een grondige renovatie van de woning was meer
dan welkom. “Vooreerst waren de spouwmuur en
het dak niet geïsoleerd”, vertelt Bert Hermans. “Het
houten buitenschrijnwerk met enkele beglazing
was dringend aan vervanging toe, de kelder lekte,
en de elektriciteit moest worden vernieuwd.”  
De indeling en de aankleding waren evenmin verre
van comfortabel. Bert Hermans: “Tussen de
achterbouw en de zitruimte aan de straatkant
bevond zich een donkere tussenkamer. De valse
plafonds en de voorzetwanden met houten
planchetten deden daar nog een donker schepje
bovenop. De keuken mat amper 2,5 op 2,2 meter,
en in de zitkamer, de tussenkamer en de
slaapkamers werd de belevingsruimte beperkt door
gemetste schouwkanalen.” 
Een zoldertrap was er niet, enkel een toegangsluik
van 60 x 45 cm. Ook was er in de hele woning
maar één toilet aanwezig. En dat was dan nog
slecht gelegen: in de achterbouw van het
gelijkvloers, met een deur die uitgaf in de eethoek.
Het vast tapijt op de gelijkvloerse verdieping en de
linoleum op de slaapkamers waren versleten, en
ook de bestaande achterbouw, het dak, de
regenafvoeren en houten kroonlijsten hadden hun
beste tijd gehad.    
De wensen van de eigenaars waren klaar en
duidelijk: de woning moest volledig worden
aangepast aan de actuele normen, met een
douche in plaats van een bad, een tweede toilet in
de badkamer, een andere locatie voor de wc op de
gelijkvloerse verdieping, een grotere keuken, meer
relatie met de tuin en het terras, en een maximum
aan daglicht tot diep in de woning.  

LLiicchhtt  eenn  rruuiimmttee

Buitenschrijnwerk, regenafvoeren en houten
kroonlijsten werden vervangen, de lekkende kelder
werd gedicht, en de gemetste schouwkanalen
werden gesloopt. Ook de  4,7 m brede
achterbouw ging tegen de grond. Hier bevinden
zich nu een ontbijthoek en een keuken die de
volledige 6 meter breedte van de woning beslaan.
Vanuit de ontbijthoek geeft een groot schuifraam
uit op het nieuwe terras aan de tuinzijde. De
keuken sluit op het terras aan met een buitendeur. 
Om in de tussenkamer een maximum aan daglicht
binnen te laten, kreeg het dak van de ontbijthoek
een lichtstraat van 3 op 2,6 meter. Ook verdween
de muur tussen de ontbijthoek en de tussenkamer,
en werd de deur tussen de hal en de tussenkamer
vervangen door een één meter brede plafondhoge
glazen deur. De oude keuken biedt nu plaats aan
een toilet en een sas waarop de kelderdeur
uitkomt.  De badkamer is uitgerust met een
lavabo, douche en toilet. Vanuit deze badkamer
leidt een buitendeur naar het dakterras boven de
nieuwe keuken. 

EExxttrraa  rruuiimmttee  oopp  zzoollddeerr

Door in de nachthal een nieuw trapgat en een
bordestrap te voorzien, kon op zolder extra
ruimte worden gewonnen, niet alleen voor
de cv-ketel, maar ook voor een tweede
badkamer en extra slaapkamers. Daarvoor
werd het dak lichtjes opgetrokken, gelijk
met het dakprofiel van de aangrenzende
woning, en werden vier dakvlakramen
aangebracht. De zolder is nu één open
ruimte, met in het midden een houten

spant als drager van de gordingen. Op deze
gordingen kwamen er dakelementen met een
multiplexbinnenafwerking die een goede isolatie -
12 cm polyurethaanschuim-, het keperwerk en het
onderdak in één dakelement verenigen. 
Momenteel wordt de zolder gebruikt als
hobbyruimte, wasplaats en strijkkamer, maar alles
is al voorzien om hem in de toekomst eventueel op
te delen in een tweede badkamer en twee extra
slaapkamers.  

NNiieeuuwwee  ggeevveellsstteeeenn  

De bestaande gevelsteen werd vervangen.
“Daardoor kon niet alleen de spouwmuur zeer
goed worden geïsoleerd.“, legt architect Hermans
uit. “Bestaande gevelopeningen konden zo
gemakkelijk worden aangepast, en na de
verbouwing was er geen onderscheid meer te zien
tussen de nieuw aangebouwde achterbouw en het
behouden hoofdvolume. Dat geeft de woning een
duidelijke meerwaarde. Door de nieuwe
dakbedekking, de nieuwe gevelstenen en het
nieuwe buitenschrijnwerk krijgt de woning in zijn
geheel volledig het uitzicht van een nieuwbouw”. 
De keuze viel op ttwweeee  kklleeuurreenn  ggeevveellsstteeeenn  vvaann
TTeerrccaa::  zziillvveerrggrriijjss  eenn  ttiittaaaannggrriijjss. Daarmee werden
in de achtergevel en de zijgevel vooruitspringende
en terugliggende vlakken gecreëerd. 

VVaauubbaann

Het dak en een deel van de gevel zijn bekleed met
platte Koramic Migeon Vaubanpannen, al enkele
jaren een van de meest verkochte kleidakpannen
van Koramic. Typisch aan deze vlakke pan,
geperst uit de solide klei van Franche-Compté, is
haar dubbele zij- en enkele kopsluiting, die alle
voordelen biedt van pannen met sluiting.
Bovendien garanderen de bevestigingsnoppen aan
de achterkant een snelle, stabiele en dus veilige
ophanging aan de pannenlatten. 
Bert Hermans: “Ik had de Vaubanpannen al in
andere projecten gebruikt, eveneens in combinatie
met gevelbekleding, en zowel het formaat als de
kleur pasten ook prima voor dit project. Het
antracietgrijs combineert mooi met de grijstinten
van de gevelsteen, en de vormgeving van de pan
is bij uitstek geschikt voor hedendaagse
woningbouw. De pan is daarenboven prima van
kwaliteit. Ik heb ook gebruik gemaakt van de in het
gamma beschikbare doorvoerpannen voor
verluchtingsleidingen doorheen het dak.” 

De pan werd zowel voor de dakbedekking als
de gevelbekleding toegepast.

Deze oplossing oogt niet
alleen fraai, ze biedt ook

een technisch voordeel:
achter de gevelbekleding

bevindt zich een houten
regelwerk waartussen 75 mm

rotswol is aangebracht. Op
dat houten regelwerk werden

vervolgens onderdak, tengel-
en panlatten geplaatst. 

TECHNISCHE FICHE

Architect: Bert Hermans - Schoten 
tel. 03 685 39 00

Kleidakpannen: Koramic Migeon
model: Vauban
kleur: antraciet mat

Kleidakpannen: Koramic Migeon
model: Vauban
kleur: antraciet mat

voor de verbouwing
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Authentiek en 
toch hedendaags

Jagienka en Peter ontdekten de voormalige
dokterswoning in de zomer van 2002. Op slag
waren ze eraan verknocht, ook al was het gebouw
na 7 jaar leegstand totaal verkommerd. De tuin
was overwoekerd, de muren waren doordrongen
van het vocht, en het dak stond op invallen. Anno
2007 is de woning, omringd door een prachtige
landschapstuin met eeuwenoude bomen en een
natuurlijke vijver, helemaal hersteld naar een
ontwerp van het begin van de 19de eeuw. Het
oude koetshuis is nu een Bed & Breakfast. Met
Peter aan het fornuis.     

Het exacte bouwjaar is niet gekend, maar wellicht
dateert de woning van rond 1800, weet architect
Guido Cools. In 1826 werd ze aangekocht door
graaf Louis Della Faille d’Assenede. Hij was het die
de opdracht gaf het pand met een verdieping uit te
breiden tot een empirewoning, en
muurschilderingen aan te brengen.  
Bij het verwijderen van het oude pleisterwerk zijn
sommige van deze originele muurfresco’s weer
zichtbaar geworden. Toen de huidige eigenaars
zich afvroegen hoe oud deze wel waren, zagen ze
op één ervan een Belgische vlag met horizontale
strepen. Hoogstwaarschijnlijk stammen de fresco’s
dus uit de periode van  vóór de Onafhankelijkheid
van België, want vanaf 1830 worden de kleuren
van de Belgische vlag weergegeven in verticale
banden. Vrijwel het volledige gelijkvloers moet ooit

beschilderd zijn geweest. De tekeningen varieerden
van oude havenzichten en stillevens tot goden en
afbeeldingen van de jacht. Op één van de
muurschilderingen is het wapenschild van de
familie Della Faille te herkennen. Bij andere zijn
taferelen van de jacht in “Winkel” te zien -de kerk is
duidelijk herkenbaar-, wat erop wijst dat dit huis
wel eens een uitvalbasis voor jachtpartijen kan
geweest zijn. Anderen beweren dat het ook een
lusthof was vermits Louis Della Faille, tot zijn dood
in 1846, vrijgezel was.

WWeeiinniigg  ggeessllaaaaggddee  mmooddeerrnniisseerriinnggeenn  

Na de dood van Louis Della Faille nam een
dorpsdokter zijn intrek in de woning, en tot 1995
volgden de generaties dokters elkaar op. De
laatste die het pand verliet, was dr. Verrue. 
Elk van de dokters liet moderniseringen uitvoeren,
maar niet allemaal met respect voor het
oorspronkelijke karakter van de riante woning.
Ramen werden  vervangen door kunststof
schrijnwerk, er werden valse muren en wanden
geplaatst, en de fresco’s werden bepleisterd,
beschilderd of behangen. Sommige van de
muurschilderingen waren dan ook onherroepelijk
beschadigd. Een deel hebben Jagienka en Peter -
mits minutieus krabwerk- gelukkig kunnen
herstellen. 

CCeennttrraallee  aass

De gelijkvloerse verdieping van het hoofdgebouw is
symmetrisch opgebouwd en bestaat uit een
centrale inkom die de leefruimte scheidt van de
keuken en eetplaats. Deze centrale as herhaalt zich
op elke verdieping. 
Op de eerste etage situeren zich aan de ene zijde
de badkamer en de logeerkamer, aan de andere
zijde de kamer van de ouders met aansluitend een
kleedruimte. Ook op de zolder, die aanvankelijk
een open ruimte was, werd dezelfde as herhaald.
Op die manier ontstonden 2 kinderkamers,
gescheiden door de overloop. 
De oude plankenvloeren op de zolder en op de
eerste verdieping bleven bewaard. Plekken die
door de jarenlange leegstand en de vochtinfiltraties
via het dak beschadigd waren, werden vernieuwd
met de plankenvloer van de badkamer.

EEiiggeennttiijjddssee  tteecchhnniieekkeenn

Ook de restauratie van de gevels gebeurde met
respect voor de ‘grandeur ‘van weleer. Later
aangebrachte cementeringen werden verwijderd,
zodat de bakstenen opnieuw zichtbaar werden. Op
oude postkaarten en foto’s die Jagienka en Peter
hadden opgespoord, was te zien dat het
metselwerk oorspronkelijk ‘kleitend’ was
beschilderd met een papachtig (kalk)mengsel. Dat
maakte de gevel beter bestand tegen slagregen.
Door de beschermende pel van het kaleisel kon
het water niet meer via naadjes en kiertjes in de
stenen of voegen binnendringen, en liep het beter
van de muur af. Tegenwoordig is het perfect
mogelijk om dit kaleiwerk te imiteren en tevens de
vochtwerende eigenschappen en de duurzaamheid
van oud metselwerk te verbeteren. De firma
Everaert uit Gent paste een combinatie toe van
kaleimortel van Knauf en een silicaatverf op basis
van mineralen (Caparol type Muresco). Volgens
architect Guido Cools een prima oplossing, want

daardoor is de gevel waterafstotend, terwijl hij
toch kan blijven ademen. 
Ook voor de verwarming werden eigentijdse
technieken toegepast. De gietijzeren radiatoren zijn
van moderne makelij, maar zien er retro uit. Het
oude buitenschrijnwerk werd verwijderd en naar
het vroegere uitzicht volledig nieuw op maat
gemaakt. Voor het raambeslag werd gekozen voor
oude krukken. Het nadeel dat hierdoor geen
klikstand mogelijk is, namen Jagienga en Peter er
bewust bij. Het vochtprobleem in de buitenmuren
werd opgelost door muurinjectie, terwijl het vocht
dat vroeger doorheen de vloer op volle grond naar
binnen kwam, nu wordt tegengehouden door een
betonplaat op een pvc-folie. 

KKaammeerrss  bbeedd  &&  bbrreeaakkffaasstt

Recent werd ook het koetshuis naast de woning in
gebruik genomen. Het wordt omringd door een
prachtige landschapstuin met eeuwenoude bomen
en een natuurlijke vijver die dateren uit het begin
van de 19de eeuw.  Het koetshuis biedt plaats aan
3 verschillende “themakamers”, elk met een zeer
uitgesproken stijl en persoonlijkheid, en aan een
feestzaal voor kleinschalige evenementen tot 30
personen. De drie gastenkamers zijn rechtstreeks
verbonden met de ontbijtzaal die is ondergebracht
in het oude dokterskabinet.

VViieeiillllii  bbllaauuwwggeessmmoooorrdd

De oorspronkelijke dakstructuur: een eenvoudig
zadeldak steunend op spanten, werd volledig
behouden en zichtbaar gelaten. Tot voor de
verbouwing was het pand afgedicht met oude
versleten Boomse kleipannen. Doordat Jagienga
en Peter zoveel mogelijk het uitzicht van de
oorspronkelijke materialen wilden behouden, was
de keuze voor de blauwgesmoorde Vieillireeks van
Koramic vrij snel gemaakt.
Het smoren van kleidakpannen is als het ware een
tweede bakproces voor kleidakpannen die al
natuurrood zijn gebakken. Bij het afkoelen worden
binnenin de oven lucht en zuurstof weggetrokken.
Daardoor krijgen de rode pannen een zeer typische
en exclusieve blauwgrijze kleur in de volle massa
van de pan. Een verweerde, blauwgesmoorde
Oude Pottelbergse Vieillipan vertoont een
schitterende patina en
combineert de charme en de
expressieve kracht van oude
Boomse pannen met de
kwaliteit, de snelle plaatsing
en de garantie van nieuwe
pannen. In tegenstelling tot
recuperatiepannen, die
meestal door geen enkele
waarborg zijn gedekt,
biedt Vieilli bovendien
een garantie van 
30 jaar. 

TECHNISCHE FICHE

Architect: Guido Cools
9100 Sint-Niklaas - gsm 0475 821 999  

Dakdekker: Vercoutere & Zoon 
9050 Gentbrugge - tel. 09 230 48 56  

Kleidakpannen: 
Koramic Pottelberg
model: Oude Pottelbergse pan 451
Kleur: Vieilli blauw gesmoord.   

Koramic Pottelberg
model: Oude Pottelbergse pan 451

Kleur: Vieilli blauw gesmoord.  

TTIIPPSS  VVAANN  GGUUIIDDOO  CCOOOOLLSS  AAAANN  BBOOUUWWHHEERREENN

1/ Probeer met uw architect een goede
communicatie te hebben. Beschouw hem als uw
vertrouwenspersoon. 

2/ Hou er rekening mee dat een verbouwing een
aantal onvoorziene zaken kan bevatten en een
ingrijpende verbouwing vaak een vrij hoog 
kostenplaatje per m2 heeft.  

voor de verbouwing
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Van spookhuis 
tot droomhuis

Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Ooit was het een vakantieverblijf dat doorheen de
tijd werd verbouwd en uitgebreid met allerlei
vormelijke miskleunen. Toen architect Els Verzele het
kocht, stond het al ruim 35 jaar leeg. De bomen
groeiden doorheen het dak, baldadige jeugdbendes
hadden er verschrikkelijk huisgehouden, en
verscheidene vloerplaten waren ingestort.
Buurtbewoners  spraken dan ook over het
‘spookhuis’. In tegenstelling tot wat de meeste
vermoedden –dat ze het huis zou slopen- heeft Els
Verzele, geïnspireerd door haar grote passie:
Amerikaanse architectuur, het pand met heel veel
liefde omgetoverd tot een ‘droomhuis’. 

De woning ligt aan de rand van Deinze. Op het
moment van aankoop kon bijna niemand
vermoeden dat zich op het perceel een woning
bevond. “De tuin was danig overwoekerd.”, vertelt
Els. “Doorheen de tijd waren hagen bomen
geworden en deze hadden zich over zowat iedere
vierkante cm van het terrein uitgezaaid. De woning
was dus geenszins zichtbaar van op straat. Enkel
tijdens de winter kon men doorheen een bos van
takken een glimp opvangen van de voorgevel. “

CCoouupp  ddee  ffoouuddrree

En net op die voorgevel werd Els terstond verliefd.
Bij een wandeling langsheen het terrein zag ze
doorheen een takkenbos een stuk van de gevel, en
meteen was ze verloren. “Voor mij moet de aankoop
van een bestaand pand gepaard kunnen gaan met
een klik, een coup de foudre. En dit was wel hier
degelijk het geval. Ik heb al mijn hele leven bij
bepaalde gebouwen een klik gehad, of dit nu een
schoolgebouw was, een werkplek of een woning. En
dat ongeacht de staat van het pand. “
Mocht deze ‘woning’ ooit te koop zijn, dan wil ik ze
kopen, droomde Els. Veertien dagen later kwam ze
daadwerkelijk te koop en –tweede meevaller- Els
kreeg de woning bij openbare verkoop toegewezen.
De notaris feliciteerde haar met de grond en zei dat
ze er wellicht een mooie nieuwbouw op zou zetten.
Toen Els overtuigd antwoordde dat ze het pand zou
verbouwen, schoot de man zo goed als letterlijk van
zijn stoel.

EEeennvvoorrmmiigg  kkaarraakktteerr  

Gezien het om een eigen woning ging, was het
opstellen en integreren van het programma een stuk
eenvoudiger dan binnen een klant-architectrelatie.
De inrichting van de woning moest een open
karakter hebben. Els Verzele: “Ik wenste een woning
waarbij iedere vierkante centimeter benut wordt, kan
worden ingevuld zonder verloren ruimtes, en waarbij
een optimale communicatie tussen alle ruimtes kon
geschieden.”
Qua look streefde ze naar een eenvormig karakter.
De stijlbreuk tussen de voorzijde van de woning: een
oud vakantiehuisje uit het begin van de twintigste
eeuw, en de achterzijde: een groot kubusvolume
over twee verdiepingen daterend uit de jaren ’40-
’50, was immers enorm. Els liet zich vooral door de
voorgevel inspireren, en trok deze stijl door over de
hele woning. 
Waarvan ze eveneens droomde, was een huis
waarin esthetiek en functionaliteit hand in hand
gaan, en binneninrichting en buitenvormgeving zo
harmonieus mogelijk in elkaar overvloeien. 

AAmmeerriikkaaaannss  ggeeïïnnssppiirreeeerrdd

Voor de verwezenlijking van plan, gevels en
interieuraankleding liet de architect zich inspireren
door haar grote passie: Amerikaanse architectuur.
Het plan werd volledig opengewerkt. Gezien Els’
aversie tegen alles wat hal en gang is in een huis,
voorzag ze als hal een ‘inkomkamer’: een
polyvalente ruimte die fungeert als spil en
communicatieruimte tussen de omliggende
leefruimtes. Door de zalige, zongerichte ligging
wordt deze inkomkamer niet enkel als inkom
gebruikt, maar - naargelang de gelegenheid en het
seizoen- ook als speelruimte voor kinderen, als
gezellig leeshoekje waarin je met de zon op je rug
een boek kan lezen, of als centraal punt waar de
kerstboom staat en de pakjes worden
opengemaakt. Salon en eetkamer kregen grote
erkers en raampartijen om maximaal het licht te
capteren en zowel binnenin als aan de buitenzijde
het warme karakter van de woning vorm te geven.
De openheid manifesteert zich eveneens in de open
keuken, en in het feit dat de trap niet vertrekt uit de
huidige inkomhal maar vanuit de leefruimte. De oude
inkom werd immers in het salon geïntegreerd, terwijl
de trap zijn oorspronkelijke plaats heeft behouden. 

Dezelfde opstelling als beneden werd ook boven
gerealiseerd. Centraal tussen de verscheidene
vertrekken bevindt zich de nachthal, waar de
gezinsleden elkaar ’s morgens ontmoeten of ’s
avonds nog wat kunnen bijpraten over de voorbije
dag. De badkamer werd opgesplitst in twee ruimtes:
één met een douche, toilet en lavabo’s, en een
aparte kamer met een centraal opgesteld bad om
optimaal te kunnen relaxen. 
Detailleringen zoals de binnendeuren en de plinten
zijn geïnspireerd op de architectuur van de Shakers. 

ZZaalliigg  ttoott  rruusstt  kkoommeenn  

De Amerikaanse architectuur werkte niet alleen
binnen maar ook buiten als inspiratiebron: langsheen
de hele achtergevel werd een overdekt terras, een
zogenaamde ‘porche’ aangebouwd. Deze ruimte
doet vanaf de eerste zonnestralen dienst als een
annexe leefruimte waar het zalig tot rust komen is. 
Bouwkundig was het een hele opdracht om de
woning aan te passen. Het totaal vernieuwde
daktype vroeg een ingrijpende stabiliteitsconstructie.
Om het karakter van de voorgevel over de hele
woning te kunnen doortrekken, werd de verdieping
van de kubusvormige achterbouw gesloopt, en
herhaalt het zadeldak zich in eenzelfde, nieuwe
vakwerktopgevel aan de achterzijde van de woning.
Dezelfde stijl keert ook terug in de dakkapellen en
de ramen.
Nadat de woning werd geïsoleerd, en alle
schrijnwerk vernieuwd, kregen de buitenmuren een
nieuwe verflaag. Els Verzele: “Ik opteerde echter
voor grijstinten in plaats van het klassieke wit. Grijs
oogt rustiger, is minder fel in het zonlicht en
combineert mooi met het blanke vergrijsde hout van
de porche en kroonlijsten, de bruinrode tint van het
dak, en het groen van de tuin. Voor de ramen koos
ik een contrasterende witte kleur. Op die manier
trekken ze meer de aandacht en accentueren ze het
belang van ramen en licht in de woning.”    

TECHNISCHE FICHE

Architect: Els Verzele - 9800 Deinze
gsm 0475 96 00 53 

Dakdekker: Vandenbussche Donald bvba 
Beernem - tel. 050 78 05 27 

Kleidakpannen: 
Koramic Aleonard - tegelpannen
mengeling van de modellen en kleuren 
Pontigny (Brun Flammé en Vieilli Naturel) 
en model Patrimoine (Vert de Lichen)

voor de verbouwing na de verbouwing
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Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Magische 
metamorfose

tijdens de verbouwing

AAuutthheennttiieekkee  AAlleeoonnaarrddppaann  

Voor de dakbedekking werd resoluut een andere weg
ingeslagen. Els Verzele: “In plaats van opnieuw de
originele pan te gebruiken, opteerde ik voor het gebruik
van tegelpannen, meer specifiek de pannen type
Aleonard. Deze pan leunde naar mijn mening het best
aan bij een klassieke architectuur. Tegelpannen geven
de woning meer karakter. Ze ogen verfijnder en
authentieker, en passen perfect bij de stijl van het huis.
Bovendien kan met een tegelpan een dak met een
dergelijke moeilijkheidsgraad van verschillende in elkaar
grijpende dakdelen, naar detaillering toe fijner worden
afgewerkt dan met een andere pan.” 
Ook de kapellen kregen een tegelpannen
dakbedekking. Enige uitzondering vormt de bekleding
van de erker in de voorgevel. Gezien het om een zeer
kleine oppervlakte ging die moeilijk in een ander
materiaal kon afgewerkt worden, bleven de originele
natuurleien bewaard. Els Verzele is in België de eerste
architect die werkte met een mengeling van twee
panmodellen van Aleonard:  Pontigny (Brun Flammé en
Veilli Naturel) en Patrimoine (Vert de Lichen). Els Verzele:
“Voor de Pontignypan opteerde ik enerzijds gedeeltelijk
wegens het kostenplaatje. Bovendien zijn de
kleurnuances van het Pontignygamma naar mijn
mening zachter. Anderzijds bestaat het
Patrimoinemodel in verschillende formaten. Door
mengeling van beide soorten in kleur en formaat kreeg
de woning naar mijn gevoel een doorleefd karakter,
alsof ze reeds altijd van deze pannen voorzien was. Het
‘onvolmaakte’ uitzicht door met verschillende kleuren,
texturen en formaten te werken sprak mij aan.
Bovendien kennen de pannen een mooie veroudering.
Deze beide factoren zorgen ervoor dat het dak de
charme van de oude tegelpannendaken uitstraalt, maar
dan wel met de gewenste goede kwaliteit.”  

TTIIPPSS  VVAANN  AARRCCHHIITTEECCTT  EELLSS  VVEERRZZEELLEE

1/ Vooraleer aan een bouwdroom te beginnen,
maakt u het best een grondige analyse van
hoe u een huis wil beleven. De manier van
wonen is immers voor iedereen anders. In de
communicatie met een architect is het van het
grootste belang dat u deze manier van leven
onder woorden brengt. Alleen zo kan u uw
droomproject realiseren tot een woning waar
het gelukkig wonen is.

2/ Bij een verbouwingsproject draagt elk huis,
hoe bouwvallig het ook is, het karakter van zijn
verleden met zich mee. Het is dan ook een
uitdaging en streefdoel op om bij
verbouwingswerken dit karakter te laten
herleven en het binnen het project te
integreren.

3/ Tijdens het bouwproces is het van belang
om ook op langere termijn te denken. De
keuze van onder andere gevelbekleding en
dakbedekking zijn uitermate bepalend voor de
look van het huis, en zal u niet snel wijzigen. In
mijn geval vielen de Aleonardpannen eigenlijk
niet binnen ons budget, maar achteraf gezien
gaven ze de woning zo’n bepalende
meerwaarde, dat we blij zijn dat we die
beslissing toch genomen hebben.Koramic Aleonard - tegelpannen

mengeling van de modellen en kleuren Pontigny (Brun Flammé
en Vieilli Naturel) en model Patrimoine (Vert de Lichen)
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Kleidakpannen. Om meer te beleven.

De bouwheren zijn uiterst tevreden. En terecht.
Architect Stefano Doclo gaf de residentiële woning,
in 1928 gebouwd in een Engelse cottagestijl, een
tijdloos, stijlvol karakter, zowel qua concept als qua
materiaalgebruik en kleurkeuze. En dat zonder dat
het iemand opvalt dat de renovatie in wezen vrij
ingrijpend was. Geen mens die opmerkt waar de
raamopeningen werden aangepast, of welk deel
werd bijgebouwd. 

Aan het gebouw werden in de loop der jaren enkele
annexen toegevoegd, zoals een veranda en een
conciërgewoning, maar niet in de oorspronkelijke
stijl. Binnenin was het opgedeeld in kleinere
leefruimtes die, om ze niet allemaal te hoeven
verwarmen, waren afgesloten met een deur: een
kleine inkom, een dagelijkse eetplaats, een iets
ruimer salon met eetplaats, een keuken en een
bijkeuken. Daarnaast bevond zich een afzonderlijk
deel voor de conciërge dat via een deur toegang gaf
tot de keuken. De aangebouwde veranda stond,
eveneens via een deur, enkel in verbinding met het
salon. Wellicht bewoonden de vorige eigenaars enkel
de keuken en de eetplaats. De woning had centrale
verwarming, maar niet op de verdieping. Daar waren
er oorspronkelijk vier slaapkamers, een kleine
badkamer, en een kamertje voor het huispersoneel.
De zolder was groot en onbewoonbaar. En overal
ontbrak isolatie, ook in het dak.

CCoonnttaaccttggeelluuiidd

De voornaamste eisen van de nieuwe eigenaars
waren vooral meer licht, ruimte en openheid,
zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke
landhuisstijl. Ook het contact met de
buitenomgeving was primordiaal. De renovatie
moest ook voldoen aan bepaalde akoestische
eisen. “Vermits er overal houten roosteringen met
plankenvloeren waren, was er enorm veel
contactgeluid.”, vertelt de architect. “Dit werd
opgelost door alle houten roosteringen van de
gelijkvloerse verdieping te vervangen door welfsels
met potten en balken. Vervolgens werden onder de
gewelven opnieuw eiken plafonds en oude balken
aangebracht, om het oorspronkelijke karakter te
behouden.” Op de verdieping kwam boven op de
welfsels en de chape een oude plankenvloer. De
vloeren op de gelijkvloerse verdieping werden
uitgebroken en de nieuwe betonvloer werd
uitgevuld met een isolerende chape. Hierop
kwamen oude kerktegels en oude planken.  

AAnnddeerree  iinnddeelliinngg

In het nieuwe concept is de woning grotendeels
opengetrokken en anders ingedeeld. De
oorspronkelijke eetkamer werd inkom en werd
samengevoegd met de traphal. Het vroegere salon
is nu eetplaats met bureau. De keuken en bijkeuken
werden omgebouwd tot één grote leefkeuken met
inbouwkasten die rechtstreeks aan deze eetplaats
paalt. Via een brede doorgang komen we vanuit de
eetplaats in de uitbreiding: een tv-hoek, een open
haard als scheidingselement, en een zithoek die
open is tot in het dak. “Oorspronkelijk kon de
bouwdame zich niet vinden bij het idee om de
uitbreiding zo hoog te maken“, aldus Stefano
Doclo. “Ze had het altijd over ‘haar kapel’. Maar nu
de salon en ontvangstruimte er staan, is er zeer
enthousiast.“ Het effect is inderdaad gedurfd, maar
de eiken balken en planken en de warme kleur op

de muren maken het hier heel gezellig. Op de
verdieping zijn er nu 3 slaapkamers waarvan één
met dressing en badkamer. Voor de kinderen is er
een afzonderlijke douchecel. Op deze verdieping is
eveneens plaats voor een toilet en een was- en
strijkruimte. Na het vernieuwen van het dak werd
ook de zolder volledig ingericht, met nog eens drie
slaapkamers, een badkamer, een douchecel, een
speelzolder, en een afzonderlijk toilet. 

AAnnaallooggee  ggeevveellss  eenn  ddaakkeenn  

De uitbreiding werd opgetrokken in een
recuperatiegevelsteen gelijkaardig aan de
bestaande ovensteen. Het nieuwe metselwerk
gebeurde volgens het oorspronkelijke kruisverband:
een laag strekken afgewisseld met een laag
koppen. De koppen komen overeen, maar de
strekken verspringen een halve steen. Vervolgens
werden alle gevels geschilderd in Potatoes (Flamant
Painting). Ook de dakvorm en de dakhelling van de
uitbreiding zijn analoog aan die van het
oorspronkelijke gedeelte. De kroonlijsten en
oversteken werden vervangen en uitgevoerd in
cederhout. De planchetten boven de ramen in de
puntgevels zijn eveneens van cederhout. Cederhout
vergrijst en past prima bij het verweerde uitzicht van
de dakpannen, vertelt de architect. 
De verbouwing van de garage volgt eveneens de
stijl van de woning, met dezelfde dakpannen, en
dezelfde kleur voor de gevel. De poort werd ietwat
verbreed, en uitgevoerd in cederhout met verticale
beplanking. De meeste raamopeningen bleven
behouden, maar het schrijnwerk werd vervangen,
en op het zuiden werden enkele ramen met een
tablet doorgetrokken tot op de vloer. Zo krijgt de
woning meer licht binnen, en vergroot het contact
met de grote tuin. Om in de stijl van de
oorspronkelijke woning te blijven, kozen bouwdame
en architect voor raamdeuren met kleinhouten. 

OOuuddee  PPootttteellbbeerrggssee  ppaann  445511  VViieeiillllii  rroooodd  

Het dak wordt gekenmerkt door een hoofddak met
een drietal nevendaken en een sterke dakhelling
(52°).  Stefano Doclo: “ Aanvankelijk opteerden de
bouwheren voor recuperatiedakpannen, maar
omwille van de kwaliteit hebben ze dan gelukkig
toch gekozen voor een nieuwe pan.
Gerecupereerde pannen hebben daarenboven een
kortere levensduur. De keuze viel op de Oude
Pottelbergse pan 451 Vieilli omwille van zijn rustiek
karakter en zijn verweerd uitzicht, dat perfect past
bij de stijl van deze landelijke woning. Wij gaven de
voorkeur aan de rode pannen omwille van het
contrast met de grijsbruin geschilderde muren. Op
die manier krijgt de woning een totaal vernieuwend
maar toch tijdloos uitzicht.”

TTIIPPSS  VVAANN  SSTTEEFFAANNOO  DDOOCCLLOO  

1/ Of het nu gaat om een grote of een
kleine verbouwing, win altijd het advies in
van een vakman. 

2/ Als een woning goede elementen bevat,
zoals de dakvorm of bepaalde
raamopeningen, respecteer die dan. 

3/ Isoleer voldoende, en respecteer de
principes van duurzaam bouwen.  

TECHNISCHE FICHE

Architect: Stefano Doclo 
9500 Geraardsbergen – tel. 054 41 19 34

Dakdekker: Gebroeders van Israel 
9500 Overboelare – tel. 054 41 56 88 

Kleidakpannen: 
Koramic Pottelberg 
model Oude Pottelbergse pan 451
Vieilli rood 

Koramic Pottelberg 
model Oude Pottelbergse pan 451
Vieilli rood 

voor de verbouwing
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Minimaal 
breekwerk voor
maximaal effect

In ons land staan er zo vele, van die typische
fermetteachtige woningen. Met, omwille van de
kostprijs, relatief weinig ruimte, vooral in de kamers
van de kinderen. Als deze kamers uitsluitend
worden gebruikt om te slapen, dan gaat het nog,
maar wat als zoon- en dochterlief ook op hun
kamer willen studeren? En misschien is het huis
inmiddels ook wel aan een opknapbeurt toe? Deze
renovatie in Koningshooikt, een deelgemeente van
Lier, bewijst dat zelfs zonder veel structurele
ingrepen een woning totaal getransformeerd kan
worden. 

De woning die Ria en Johan in 1990 bouwden,
droeg duidelijk de stempel van haar bouwperiode:
bogen boven de voordeur en de garagepoort, een
dak met betonnen sneldek, een roodbruin
genuanceerde  gevelsteen, en donkerbruine
houten ramen. Maar de belangrijkste reden om tot
een verbouwing over te gaan, was plaatstekort.
De kinderkamers bevonden zich onder een schuin
dak. Dat maakte de bruikbare oppervlakte nogal
nipt, zeker nu de dochters Sarah en Dorien groter
werden en nood kregen aan een ‘volwaardige
bureauruimte’. Het werd ook tijd dat er voor de
dochters een aparte sanitaire voorziening kwam,
met een afgescheiden toilet en een douchecel, los
van de badkamer van de ouders. Nog een
probleem: er was geen zolder, waardoor allerlei
spullen in de garage werden opgeborgen. 

UUiittbbrreeiiddiinngg  

De woning op zich was daarenboven aan een
opfrisbeurt toe. De dakbedekking en de
dakvlakvensters moesten worden vernieuwd, en
de eigenaars wilden dat de keuken in verbinding
stond met de veranda die ze enkele jaren geleden
hadden bijgebouwd. 
Door de hoge afwerkingsgraad van de ruimtes
werd beslist het hoofdvolume intact te houden,
maar de woning zowel in kleur en materiaal een
meer hedendaags cachet te geven. “Een moeilijk
punt bij dergelijke verbouwingen van redelijk
recente en afgewerkte woningen is dat het deel
van de woning dat behouden moet blijven
gedurende het bouwproces continu moet worden
beschermd tegen weersinvloeden, waterinfiltratie,
en stof”, vertelt architect Vincent Goossens.
“Hiervoor hebben we stofwanden en stevige,
waterdichte zeilen gebruikt. Mede om deze reden
werd de verbouwing geconcentreerd op de
linkervleugel van de woning, want deze kon zowel
op het gelijkvloers als op de verdieping perfect van
de rest van de woning worden afgescheiden.”

EEeennzzeellffddee  kklleeuurr  

De garage kreeg twee ramen en werd als berging
bestendigd, en de garagepoort werd verwijderd.
Voor bijkomende opbergruimte zorgt de uitbreiding
in het verlengde van de garage. Door het volume
van de linkervleugel te verdiepen, creëerde
architect Vincent Goossens meteen plaats om
tussen de vergrote kinderslaapkamers een aparte
sanitaire cel en een toilet te voorzien. 
Het verbouwde gedeelte werd, in het kader van de
toegelaten materialen van de
verkavelingsvoorschriften, afgewerkt met crépi. Het
bestaande gedeelte kreeg, om de kosten te
drukken, een laag verf in dezelfde kleur als de
sierpleister. Ook alle buitenschrijnwerk werd in

eenzelfde, bijpassende kleur geschilderd.   
De boog boven de voordeur werd vervangen door 
een strak kader in blauwe hardsteen analoog aan
de dorpels en de plint van het nieuwe gedeelte.
De keuken, die nu paalt aan een wasplaats, oogt
na de renovatie opvallend helder. Zonder
ingrijpende ruwbouwwijzigingen, -louter door de
borstwering uit te slijpen-, werd hij heringedeeld en
opengewerkt naar de veranda en de tuin. De
keukenkasten lieten Ria en Johan ‘hermaken’ met
zoveel mogelijk bestaande materialen. De veranda
is nu deels een eethoek en is zo volledig in de
woning geïntegreerd.  

ZZaaddeellddaakk  

De meest evidente oplossing om slaapkamers
onder een schuin dak uit te breiden, bestaat erin
de kroonlijsthoogte en dus de gevel op te trekken.
Maar de verkavelingsvoorschriften verplichtten een
hellend dak. Daarom werd een nieuw zadeldak
gecreëerd waarvan de nok loodrecht staat op het
hoofddak. Zo kreeg de woning een aparte
vormelijke identiteit die toch nog aansluit bij het
basisvolume van het huis. 
Doordat de uitbreiding nieuwe dakpannen nodig
had, koos het echtpaar ervoor om ook de
betonnen sneldekpannen van het bestaande
gedeelte door keramische pannen te vervangen.
Het onderdak was trouwens in slechte staat, vertelt
aannemer Guido Lapers. De gewapende pe-
onderdakfolie was hard geworden en gebarsten.  

SSttoorrmmppaannnneenn

Als nieuwe pan werd gekozen voor pannen met
een strakke, maar traditionele vormgeving: de
Koramic Pottelberg Stormpan 993 leikleur mat
geglazuurd. “Gebakken pannen behouden in de
tijd meer hun oorspronkelijk karakter”, vertelt de
aannemer. “De Stormpan 993 is een vlakke pan,
vrij strak van vormgeving, maar toch met een meer
uitgesproken ronding aan de overlap dan de
Stormpan 44, die een stevigere indruk geeft. De
leigrijze kleur zorgt dan weer voor een
hedendaagse look”. 
De Stormpan is in ons land het meest
voorkomende pantype. Deze pan heeft sluitingen,
een plat waterafvoerend vlak en een ‘wel’ (een
bolle rand) die over de aangrenzende pan komt te
liggen. Daardoor krijgt het dakvlak een zacht
golvend uitzicht. De geglazuurde afwerking maakt
de pannen uitzonderlijk goed bestand tegen algen.  

EEEENN  TTIIPP  VVAANN  VVIINNCCEENNTT  GGOOOOSSSSEENNSS

De renovatie of verbouwing van een
woning vergt een zeer intense opvolging.
In veel gevallen moet tijdens het
uitvoeringsproces worden bijgestuurd. 
Dat "avontuur" laat u het best over aan
professionelen met ervaring en
inventiviteit. 

Kleidakpannen. Om meer te beleven.

TECHNISCHE FICHE

Architect: Vincent Goossens - Sint-Niklaas
tel. 03 711 06 99

Hoofdaannemer: 
Guido Lapers, Woonexponent - Hamme 
tel. 052 55 35 35 

Dakdekker: Guy Desmet - Hamme 
tel. 052 48 13 85

Kleidakpan: 
Koramic Pottelberg Stormpan 993 leikleur
mat geglazuurd

Koramic Pottelberg 
model Stormpan 993
leikleur mat geglazuurd

tijdens de verbouwing

14 1155

voor de verbouwing



Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Woning blijft 
in de familie

Het is altijd leuk als een woning in de familie blijft.
Zeker als die woning dan nog gelegen is in het
schitterende heuvellandschap van de ‘Pays des
Collines’. Lange tijd had het ouderlijke huis van de
bouwdame, een op rust zijnde lerares wiskunde,
leeggestaan. Het werd als stalling gebruikt. Tot de
dame met veel passie het huis van haar jeugdjaren
wilde renoveren met oog voor detail.  

Elzele, in het Frans ‘Ellezelles’ is een onooglijk klein
dorpje in de provincie Henegouwen. Elzele ligt in het
noorden van de provincie, nabij Ronse. Het dorp
bevindt zich in het natuurpark ‘Parc naturel du Pays
des Collines”, dat 25.000 hectare beslaat. Eeuwen
geleden stroomde hier de zee, en toen die zich
terugtrok kregen de waterlopen vrij spel om de
vlakte uit te graven en die om te toveren tot een
gevarieerd heuvellandschap. 
Elzele telt heel wat monumenten en
bezienswaardigheden: de18de-eeuwse Cat Sauvage
molen, de 12-de eeuwse hoeve Cambroncheau,
een Ecomuseum, en tal van historisch waardevolle
oude huizen.  

TTwweeee  sscchhoouuwweenn  

Toch wilde Béatrice haar ouderlijke woning graag in
ere herstellen. Daarvoor riep ze de hulp in van
aannemer NV Merckaert. Pas nadien werd, voor de
definitieve vormgeving, een architect aangesteld.    
In de hal zien we recht voor ons een eiken trap,
rechts de woonkamer met een open haard die
uitgeeft op een schouw die exact in het midden van
de nok is gesitueerd. De tweede schouw, tussen het
hoog en het laag dak, is puur architecturaal: hij doet
dienst als afzuigkanaal van de wasemkap in de
keuken. Het plafond van de keuken bestaat uit
houten dragende balken. Dat van de eet- en
woonruimte is uitgevoerd in ter plaatse gestort
beton, als akoestische buffer tussen de woonkamer
en de slaapkamer op de verdieping.     
Voor de bestaande muren werd een
afbraakgevelsteen opgetrokken. Zo kon de spouw
worden gevuld met 4 cm Styrisol (isolatieplaten van
geëxtrudeerd polystyreenschuim). Het dak is
geïsoleerd met 15 cm glaswol, de vloer met
gespoten pu. Het portiek en de dorpels in blauwe
hardsteen werden gerecupereerd.  

HHeett  ddaakk

Het dak, getimmerd door de eigen
dakschrijnwerkers van Woningbouw Merckaert, is
een eenvoudig zadeldak, met twee verschillende
dakvlaklengtes. Door het op te splitsen in een hoger
en een lager gedeelte ontstaat de indruk van een
hoofdgebouw (het hoofdgedeelte) en een bijgebouw
(het laag gedeelte). 

OOuuddee  PPootttteellbbeerrggssee  ppaann  445511  VViieeiillllii  rroooodd

Pottelberg Vieilli is een pan waarvan het
waterafvoerende gedeelte een gebogen vorm heeft.
Zo krijgt het dakvlak een golvend uitzicht. Het
authentieke, verweerde uitzicht wordt verkregen
door een speciale bewerking van de ongebakken
pannen. Daardoor combineert de Vieillireeks van de
Oude Pottelbergse pannen 451 de typische patina
van eeuwenoude pannen met de kwaliteit én de 30-
jarige garantie van gloednieuwe pannen.  
Recuperatiepannen zijn veel minder maat- en
vormvast dan nieuwe pannen. Tengevolge van
afschilferingen, scheuren en barsten hebben ze veel
van hun kwaliteiten verloren. Als de sluitingen

beschadigd of afgebrokkeld zijn, kan regenwater het
dak binnendringen. Als pannen die afkomstig zijn
van een dak zonder warmte-isolatie (een
‘enkelwandig’ dak) worden herplaatst op een dak
mét onderdak en warmte-isolatie (een
‘dubbelwandig’ dak), dan vriezen ze spoedig kapot,
waardoor ze de waterdichtheid van een dak niet
langer garanderen.  
Oude pannen hebben daarenboven vaak geen
nagelgaten en geen bevestigingsnokken, wat de
plaatsing extra bemoeilijkt. Bovendien werden
hulpstukken zoals vorsten en noordbomen vroeger
veelal in de mortel gelegd, waardoor ze zelden
volledig intact kunnen worden gerecupereerd. Voor
een perfect technische en esthetische afwerking van
het dak volgens de hedendaagse normen en
leefgewoontes zijn deze hulpstukken nochtans
onmisbaar. 

EEEENN  TTIIPP  VVAANN  DDAANNNNYY  VVAANNDDEERRBBIIEESSTT  

Betrek de aannemer onmiddellijk en
gelijktijdig met de architect. In team komen
ze tot de beste resultaten. 

TECHNISCHE FICHE

Algemene aannemer: Woningbouw Merckaert
9500 Goeferdinge – tel. 054 41 44 30

Architect: Jef Merckaert
9500 Goeferdinge – tel. 054 41 00 52

Kleidakpannen dakbedekking: 
Koramic Pottelberg 
Oude Pottelbergse pan 451 Vieilli rood, 

Kleidakpannen dakkapellen: 
Koramic Tegelpannen Aleonard
model: Pontigy - kleur Veilli Naturel.  

Koramic Pottelberg 
model Oude Pottelbergse pan 451
Vieilli rood 

voor de verbouwing

16 1177



Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Een goed 
voorbeeld

De vele groene ruimten en het Zoniënwoud van
meer dan 500 ha maken Ukkel tot een zeer
aangename woonwijk. Veel van de woningen zijn al
even aantrekkelijk, hoewel sommige een
opknapbeurt best wel kunnen gebruiken. Deze
eengezinswoning met een opvallend bow-window
aan de zijkant kreeg onlangs een nieuw dak met
platte pannen boven het hoofd. Blijkbaar met veel
succes, want sommige villa’s in de omgeving
blijken het goede voorbeeld te volgen.     

De woning is een typische woning van de jaren
1930, met een dak dat aan alle zijden oversteekt
en met een mengeling van architectonische
betonelementen en rode gevelsteen. 
“De contacten met de bouwheer en de renovatie
verliepen in fasen”, vertelt architect Béatrice
Vanhille. “In 2004 werd de keuken op de
gelijkvloerse verdieping volledig ‘herdacht’. In 2006
vroegen de eigenaars me om de renovatie van het
dak aan te pakken en de vochtlekken op te lossen.
Dit jaar ben ik bezig met het ontwerp van een
dressing voor de grote slaapkamer op de eerste
verdieping.”

CCeeddeerrhhoouutt

De pvc–planchetten die waarschijnlijk in de jaren
’70 op de dakoversteken waren bevestigd, deden
bij dit mooie huis echt onnatuurlijk aan. Daarom
stelde de architect voor ze te verwijderen. Nadat
dit was gebeurd, bleken de oorspronkelijke houten
oversteken in een belabberde staat te verkeren.
Sommige stukken waren verrot, en allemaal
moesten ze opnieuw worden geverfd. 
“Ik heb dan aan enkele schilders een prijsofferte
gevraagd om het houtwerk af te werken, plus twee
offertes aan de dakdekker. Eén om de
beschadigde planken te herstellen, een tweede om
de volledige houten bekleding te vervangen door
cederhout”, vertelt Béatrice Vanhille. “Ceder heeft
het voordeel dat het geen onderhoud vergt, terwijl
geverfd hout toch om de vijf of tien jaar opnieuw
onder handen moet worden genomen. Eens we de
offertes binnenkregen – vooral die van de schilder-
moesten we niet meer twijfelen, en hebben we de
houten bekleding volledig vervangen door
cederhouten planken met groeven die niet
helemaal identiek zijn aan de originele maar er toch
sterk op lijken. Bij de dakkapellen hebben we de
zijkanten met pannen afgewerkt en het dak in zink.
Gezien hun vorm leek ons dat de beste oplossing.”  
Doordat niets aan de binnenafwerking van het dak
mocht worden veranderd, werd als isolatie
gekozen voor Eurothane, een 5 cm dikke plaat met
een kern in hard polyurethaanschuim die tussen de
kepers werd geplaatst. De vochtproblemen
verdwenen door het zinkwerk te vervangen.

AAlleeoonnaarrdd  PPoonnttiiggnnyy  

Ook de oorspronkelijke Stormpannen werden
verwijderd. De bewoners wilden graag platte
pannen. Béatrice Vanhille: “Voor de nieuwe pannen
heb ik – in overleg met de dakdekker, de heer
Dambrin - twee types van Koramic voorgesteld: de
Aleonard Pontigny en de Aleonard Patrimoine. Wij
hebben van de leverancier van mijnheer Dambrin
enkele referentieadressen gekregen, en de
bouwheer is die ter plaatse gaan bekijken. Een
bijkomend voordeel van die bezoeken was dat hij
de pannen daar in verschillende
kleurencombinaties kon zien. Uiteindelijk is zijn
keuze gevallen op de Aleonard Pontigny Bruin
Gevlamd en Vielli Naturel.” De Aleonard Tegelpan
Pontigny is een platte tegelpan in klinkergrès die
kruisgewijs wordt geplaatst. Een goedkope
oplossing is het niet, zowel wat het product als de
plaatsing betreft. De pannen meten amper 16 bij
26 centimeter, waardoor er voor één vierkante
meter ongeveer 62 pannen gelegd moeten
worden. Béatrice Vanhille: “De keuze voor pannen

in gebakken aarde drong zich op een
vanzelfsprekende manier op, omdat dit een
natuurlijk product is, minder zwaar dan beton en
duidelijk veel mooier. De keuze voor platte pannen
en dan nog in een klein formaat had ook te maken
met het esthetische aspect: ze geven het huis een
eigen, specifiek cachet. Bovendien passen de
uitzonderlijke kleuren niet alleen uitstekend bij het
cederhout, maar ook bij de kleur van het
buitenschrijnwerk. Het geheel is zacht en
harmonieus.”

SSeemmii--aarrttiissaannaaaall  

De Aleonardtegelpan wordt nog semi-artisanaal
geproduceerd in een kleine pannenfabriek in
Pontigny, bij Auxerre. De uitzonderlijke kleur wordt
bepaald door zowel de klei, die rijk is aan mangaan
en ijzeroxide, als door het bakproces: de pan
wordt gebakken op een temperatuur van 1.200°C,
en dat gedurende maar liefst vijf dagen. Bij andere
pannen duurt het bakprocédé gewoonlijk maar 24
uren. Het gevlamde effect ontstaat doordat de
pannen tijdens het bakproces dicht opeen
gestapeld worden. Op het einde van het
bakproces wordt de zuurstoftoevoer afgesloten,
zodat de reductie start. De pan ontvlamt dan uit
zichzelf, en de vlam vult de hele oven. Door het
dicht opeen stapelen bereikt de vlam niet het
volledige oppervlak van de pan.  
In Pontigny worden op aanvraag ook hulpstukken
naar ieders wens gemaakt. Het ontmallen en
boetseren gebeurt volledig met de hand. 
Hetzelfde geldt voor het emailleren. Het email
wordt met een metalen schepbekertje over de 
pan gegoten, waarna de pan voor een tweede
keer wordt gebakken.   
Jaarlijks worden er in Pontigny ongeveer vijf miljoen
pannen geproduceerd waarvan een vijfde voor
onze markt is bestemd. In België kunnen daarmee
ongeveer 45 villa’s worden opgesmukt. 

TECHNISCHE FICHE

Architect: Béatrice Vanhille
1060 Brussel – tel. 02 534-52-63

Dakdekker: AJD Entreprises
L4732 Pétange (GH Luxemburg)
tel. 00352 26 50 29 51

Kleidakpannen: Aleonard tegelpannen
model Pontigny 
Kleuren: Brun Flamme en Vielli Naturel 

Tips van Guido Cools aan bouwheren: 

1 Probeer met uw architect een goede 
communicatie te hebben. Beschouw 
hem als uw vertrouwenspersoon. 

2 Hou er rekening mee dat een 
verbouwing een aantal onvoorziene 
zaken kan bevatten en een ingrijpende 
verbouwing vaak een vrij hoog 
kostenplaatje per m2 heeft.  

Kleidakpannen: Aleonard tegelpannen
model Pontigny 

Kleuren: Brun Flamme en Vielli Naturel 

voor de verbouwing

voor de verbouwing

18 1199

na de verbouwing

na de verbouwing

na de verbouwing



Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Peperkoekenhuisje
wordt groot

Sandy en Sven zochten eigenlijk een grotere
woning, maar als een steen vielen ze voor wat
Sandy haar ‘peperkoekenhuisje’ noemt. De tuin was
prachtig verzorgd –de vorige eigenaar was ooit
verkozen tot de beste tuinier van Brasschaat-, en
het huis had charme en karakter. De eerste dag dat
het te koop kwam, kochten het ze direct. Hoewel
het 50 jaar lang was bewoond door een gezin met
vier kinderen, was het voor de nieuwe eigenaars en
hun twee kinderen nochtans veel te klein. Het miste
ook alle hedendaags comfort. Sandy en Sven lieten
het vergroten, zonder de stijl van de bestaande
woning enig geweld aan te doen. 

De bestaande woning omvatte een living, een hal,
een kleine keuken met daarnaast een wc en een
douche. Keuken is misschien wel veel gezegd: veel
meer dan een aanrecht en een kookplaat op een
koelkast op tafelhoogte stonden er niet. Op de
verdieping waren er 3 kleine kamers.   
Maar het huisje had charme, én een geschiedenis.
In 1950 werd het gebouwd door de Kleine
Landeigendom, die in de parkomgeving een serie
dezelfde woningen optrok. Elk van de huizen had
een minimum tuingrootte, en de straten waren
lanen: met een voetpad, een tussenpad met bomen,
en dan pas de rijweg. Het uitzicht van de huisjes is
beschermd. De meeste hebben een zadeldak met
de helling naar de straatkant, maar haar huisje leek
net op een kindertekening, vertelt Sandy: een
vierkant met een driehoek erboven. In één van de
afleveringen van Kiekeboe fungeert het als decor.  

TTwweeee  kkeeeerr  zzoo  ggrroooott

Nu is de woning ongeveer verdubbeld in
oppervlakte. Het toilet en de douche werden samen
met een uitbouw van 4 meter breed en 1,66 diep,
achteraan de woning, omgevormd tot één ruime
keuken met een kookeiland. De oorspronkelijke
keuken is nu een bergplaats, met daarin een toilet
dat zowel vanuit de berging als de inkom
toegankelijk is. Zithoek en eethoek kregen een extra
volume van 3,70 x 4,50 m, en vanuit de eethoek
leidt een deur naar een bureelruimte. Rechts naast
de woning kwam een carport. 
De verdieping telt nu twee badkamers: een grote
voor de ouders en een kleine voor de kinderen, en
drie slaapkamers. De ouderslaapkamer heeft een
dressing die ook als sas fungeert naar de rest van
de woning. Sven is namelijk piloot en moet dus af
en toe ook overdag kunnen slapen. Doordat de
slaapkamer zich naast de dressing bevindt, uiterst
links van de woning, en de nachthal uiterst rechts is
gesitueerd, kan eventueel lawaai vanuit de
benedenverdieping moeilijker tot daar doordringen. 

EEeenn  ggeeiitt  eenn  kkiippppeenn  

“Stedenbouwkundig waren er geen bijzondere
problemen.”, vertelt ingenieur-architect Daniël
Corten. “Er diende enkel voldoende vrije ruimte
behouden te blijven naast de gracht, rechts van de
woning. De nieuwe delen van de woning werden
uiteraard degelijk geïsoleerd: de nieuwe muren met 5
cm geëxtrudeerd polystyreen, de vloer in het nieuwe
gedeelte met 6 cm pu-schuim, en het dak en de
zoldervloer met 16 cm minerale wol. De verouderde
bepleistering werd zoveel mogelijk verwijderd, en
elektriciteit, verwarming en sanitair werden volledig
vernieuwd.”  
Het huidige tuinhuisje van 2x4 meter was vroeger
een stal. De Kleine Landeigendom verplichtte de
bewoners indertijd een geit en kippen te houden,
vertelt Sandy. Ook dat tuinhuisje is omwille van de
charme zoveel mogelijk intact gebleven. Het heeft
een zoldertje, een raam met ruitjes, en dezelfde
boogvormige deur als de voordeur van het huis. De
oude dakpannen zijn blijven liggen. 

MMiiggeeoonn  SSttaannddaarrdd  nnaattuuuurrrroooodd  

Om budgettaire redenen werd eerst gedacht ook de
dakpannen van het oorspronkelijke deel te
behouden, maar uiteindelijk werden ze toch volledig
vervangen, zodat het bestaande dak goed kon
worden geïsoleerd. Het plat dak op de dakkapel in
de rechterzijgevel bleef behouden, maar de
dakbedekking werd wel vernieuwd.  
Het nieuwe dak is een kopie van het bestaande,
maar zo’n 60 cm achteruit geschoven. De puntgevel
werd aan de voorzijde bekleed met werzalit
(kunststof planken met een houtuitzicht). Dit was
technisch eenvoudiger dan gevelsteen en gaf ook
wat schakering aan de gevel. 
De eigenaars en de architect zochten -en vonden-
dezelfde pannen als de oorspronkelijke: Migeon
Standard. Deze dakpan wordt tegenwoordig
nagenoeg uitsluitend gebruikt voor renovatie. Het is
een dakpan waarvan het waterafvoerende vlak is
voorzien van een centrale rib die de pan een grote
mechanische weerstand verleent. De vorm van de
pan geeft het dakvlak een zacht golvend uiterlijk. Net
zoals alle andere pannen van Koramic krijgt de
Standard pan 30 jaar waarborg op de
vorstbestandheid. Sandy koos voor natuurrood
doordat ze verliefd is op de fraaie witte villa’s met
rode daken in oude badsteden. Zo ziet haar
peperkoekenhuisje er altijd vakantieachtig uit. 

TTIIPPSS  VVAANN  DDAANNIIËËLL  CCOORRTTEENN  

1/  Als u erover denkt een bestaande
woning te kopen, laat u dan steeds bijstaan
door een deskundige (architect,
ingenieur,…) Hij kan u behoeden voor een
miskoop en u reeds een eerste schatting
geven van de verbouwingskosten. 

2/ Denk goed na over uw eisen en wensen.
Ga niet over één nacht eis, maar laat uw
plannen rustig bezinken alvorens de knoop
door te hakken. Een ontwerp is zoals een
goed fles wijn : het heeft tijd nodig om te
rijpen!

TECHNISCHE FICHE

Architect: 
Daniël Corten – 2950 Kapellen
tel. 03 605 61 04 

Dakdekker: 
Wouters & Balemans bvba – 2910 Essen
tel. 03 667 54 67

Kleidakpan: Koramic Migeon
model Standard
kleur: natuurrood 

Kleidakpan: Koramic Migeon
model Standard - kleur: natuurrood 

tijdens de verbouwing

20 2211

voor de verbouwing



HET DAK BOVEN UW HOOFD

De keuze van uw dakpannen verdient uw
aandacht. Het gaat immers over het dak boven
uw hoofd! Niet alleen is het dak een zeer
belangrijke esthetische factor, het is bovendien
van cruciaal belang voor de bescherming van uw
woning tegen onze vaak barre
weersomstandigheden. Er zijn talrijke uitstekende
redenen om te kiezen voor kleidakpannen van
Koramic.

VORSTBESTANDHEID

Vorstbestandheid is één van de belangrijkste
eigenschappen die een dakpan moet bezitten.
Dankzij de geselecteerde grondstoffen, optimale
mengelingsamenstellingen, de toepassing van de
modernste productietechnieken en de meer dan
honderdjarige knowhow slaagt Koramic erin heel
bijzondere poriënstructuren in haar dakpannen te
ontwikkelen waardoor ze een meer dan optimale
vorstbestandheid verkrijgen. Deze
poriënstructuren maken dat bij regen en sneeuw
een groot aantal van de poriën niet met water
kunnen gevuld worden. Deze niet vulbare poriën
vormen wat men zou kunnen noemen "een
expansievat" dat bij ijsvorming alle druk opvangt.

Immers, wanneer water door vorst in ijs wordt
omgezet, wordt het ijsvolume 10% groter dan het
watervolume, waardoor hoge spanningen kunnen
ontstaan. De bij Koramic ontwikkelde
poriënstructuren zijn in staat deze spanningen,
zonder beschadiging van de pan, op te vangen.

EEN DUURZAME INVESTERING VOOR DE
TOEKOMST

Kleidakpannen bestaan - hoe kan het anders - uit
gebakken klei. Eén van de belangrijkste voordelen
van dit natuurlijk materiaal is zijn vormvastheid. De
uitzetting onder invloed van temperatuur-
schommelingen bedraagt amper de helft van deze
van beton en ook bij vocht is de expansie
verwaarloosbaar klein. Zo blijven - mede door
toedoen van de vorstbestandheid van onze
gebakken aarde - de kwaliteiten en de weerstand
na vele jaren onveranderd. Zeker in ons land met
vaak barre weersomstandigheden is deze
eigenschap van kleidakpannen een belangrijk
voordeel. Kleidakpannen zijn niet alleen een
waarborg voor een weerbestendig dak, zij verhogen
bovendien de waarde van uw woning. Zo kunt u uw
keuze voor keramische dakpannen gerust zien als
een goede investering in de toekomst.

EEN NATUURLIJK PRODUCT 
VOOR EEN GEZOND LEEFKLIMAAT

Het leefklimaat binnenin een woning is afhankelijk
van een aantal factoren die door de architect, bij
het ontwerp, goed moeten afgewogen worden.
De keramische dakpannen voldoen, samen met
een correct uitgevoerde dakopbouw, aan de
essentiële eis met betrekking tot een gezond
leefklimaat; ze vormen een water-ondoorlatend
dakschild. Door zijn relatieve "lucht-openheid" (*)
en aangevuld met bijkomende ventilatie-
hulpmiddelen, gaat een dakbedekking met
kleidakpannen bovendien bijdragen tot de
duurzaamheid van de volledige dakconstructie en
het optimaal thermisch rendement van de
toegepaste isolatie. Een correct ontworpen en
uitgevoerde dakconstructie met kleidakpannen
blijft dus, mede door de verluchte dakopbouw,
een bouwsysteem waarbij condensatie en
rottingsverschijnselen van de draag-structuur
geen kans krijgen.

(*) De graad van "lucht-openheid "is afhankelijk
van het model van de pan en de ouderdom van
het dak. Een tegelpannendak is luchtdichter dan
een dak met sluitingspannen. Een oud dak met
sluitingspannen waar zich, in de loop der jaren, in

de sluiting stof heeft opgehoopt, is eveneens
luchtdichter dan een nieuw dak met
sluitingspannen. Een bijkomende verluchting door
middel van ventilatiepannen, droge ondervorsten,
voldoende dikke tengel- en panlatten, blijft dus
aangeraden.
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Koramic maakt reeds sedert 1883 kleidakpannen.
Wanneer wij dus een garantie geven op langere
termijn, dan weten wij waarover wij het hebben.
Alle producten uit de Koramic vestigingen worden
gemaakt volgens een jarenlang zorgvuldig
opgebouwde knowhow en zijn onderworpen aan
de strengste kwaliteitsvereisten. Ons Centraal
Labo controleert op zeer regelmatige basis zowel
de grondstoffen als de eindproducten. Koramic
garandeert op al haar kleidakpannen een
vorstbestandheid voor een periode van 30 jaar!
Deze garantie voorziet zowel in leveren als
plaatsen van nieuwe pannen. Indien u dit wenst,
kan u een specimen van de waarborgbon
ontvangen op eenvoudig verzoek.

KWALITEITSCERTIFICATEN OP
PRODUCTEN

De kwaliteit van onze dakpannen wordt
permanent opgevolgd en gecontroleerd door
onze eigen mensen in de productie-eenheden en
in onze laboratoria, maar ook door externe
laboratoria onder toezicht van erkende
certificerings- en keuringsorganismen. Alle
Europese keurmerken voor kleidakpannen,
waaronder het Belgische BENOR, het
Nederlandse KOMO, het Franse NF en het Duitse
Gütschütz, worden sinds januari 1999 afgeleverd
op basis van de Europese productnorm EN 1304
voor kleidakpannen. Alle Koramic kleidak-pannen
voldoen hieraan. Vanaf 01 februari 2006 hebben
al onze keramische producten eveneens de CE-
markering.

CERTIFICATEN OP KWALITEITSSYSTEMEN

Het ISO 9001 certificaat garandeert de werking
van een nauwgezet kwaliteitssysteem van bij de
ontwikkeling, over de productie tot de
commercialisering van onze kleidakpannen.

BLIJVEND MOOI
Wellicht is het voor u

belangrijk dat uw dak er over
vele jaren nog even aantrekkelijk

uitziet als toen u het koos. Het
geleidelijk optreden van een

natuurlijke patina is evenwel niet te vermijden. Het
dak van een woning staat immers bloot aan een
veelheid van invloeden zoals extreme
temperatuur schommelingen, alle vormen van
neerslag, luchtvervuiling, erosie, corrosie, enz ...
Een belangrijke eigenschap van kleidakpannen is
dat ze, als gevolg van hun scheikundige stabiliteit,
aan al deze agressieve invloeden weerstand
bieden. Daardoor blijft hun kleurvastheid
gegarandeerd. Onder de natuurlijke patina is de
oorspronkelijke kleur nog altijd nieuw. Aan de
kust, waar zand, zout en wind voor grote
problemen kunnen zorgen bij veel andere
bouwmaterialen, doorstaat de keramische
dakpan iedere belasting met de grootste
onderscheiding.
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Kleidakpannen. Om meer te beleven.

Kwaliteit
& garantie
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