
 

Kluswijzer 

 

Lekkages op dak het voorkomen 
 

Lekkages of waterschade. Bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Een 

lekkage is altijd verveeld. Voor u als huurder, maar ook voor ons als verhuurder. Om 

niet met allerlei lastige gevolgen en onnodige kosten te maken te krijgen, is het beter 

om lekkages te voorkomen.  
 
 

Praktische tips 
 

We hebben een paar praktische tips, om de kans  

op lekkages van het dak te verkleinen. 

 
1) Breng zelf geen wijzigingen aan op het dak.  

Wilt u bijvoorbeeld een schotelantenne of buitenunit voor een airco plaatsen? 

Schakel dan een expert in.  
 

2) Plaats geen planten, potten en andere spullen op het (platte) dak. Hierdoor kan 

schade aan de dakbedekking ontstaan. 
 

3) Gooi geen sigarettenpeuken op het dak. Ook hierdoor kan de dakbedekking 

beschadigen. 
 

4) Goed Wonen zorgt voor inspectie en het schoonmaken van de dakgoten. Toch kan 

het af en toe gebeuren dat er bijvoorbeeld een bal of ander object in de dakgoot 

terecht komt. Ook dit kan voor een verstopping en lekkage zorgen. Haal deze zelf uit 

de dakgoot of informeer ons op tijd. 
 

5) Heb je een dakraam? Maak dan af en toe je dakraam schoon. Doe het dakraam 

(naar binnen toe) open en veeg de randen van het raam en van de kozijnen met een 

handveger schoon. 

 
Sluit in ieder geval een inboedelverzekering af die de gevolgen van waterschade dekt.  

 

 

Waarschuw Goed Wonen op tijd 
 

Soms kan het gebeuren dat er toch lekkages ontstaan. Ondanks alles wat u als huurder en wij 

als verhuurder hebben gedaan om dit te voorkomen. Door een storm kunnen er bijvoorbeeld 

dakpannen van het dak gewaaid zijn. Of door rondvliegende takken kan het dak beschadigd 

raken. Begint het te lekken? Laat het ons weten. Wij gaan er mee aan de slag. 

 

Heeft u nog vragen over deze kluswijzer? Neem dan gerust contact op met ons op.  

Ons telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


