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CASCO OF
VOLLEDIG AFGEWERKT?
AAN U DE KEUZE!

DAKKAPEL &
DAKOPBOUW
“Topkwaliteit dakkapellen op 
traditionele wijze ter plaatse 
gebouwd, in kunststof of hout 
en in elk gewenst formaat.”

Meer woonruimte nodig, maar verhuizen geen optie? Een dakkapel of
dakopbouw kan de oplossing zijn. U creëert meer ruimte en extra lichtinval,
waardoor de zolderetage een volwaardige woonlaag wordt; beloopbaar en
leefbaar.
Naast de extra ruimte, zorgt een dakkapel of dakopbouw ook voor meer
lichtinval en verfraaiing van het buitenaanzicht. Onder bepaalde voorwaarden is een dakkapel aan de achterzijde van de woning vergunningsvrij. Voor
een dakopbouw of dakkapel aan de voor- en zijgevel is wel een omgevingsvergunning (bouwvergunning) vereist. Wij adviseren u graag.
Is een dakkapel in uw geval geen optie, maar wilt u wel graag meer licht en
ventilatie? Dan is een dakvenster misschien een goede optie. Deze zijn er
verschillende afmetingen en uitvoeringen, dus voor ieder wat wils.

AANBOUW
ERKER
& SERRE

Naast de extra ruimte die een aanbouw of erker binnenshuis creëert, zorgt het ook voor
verfraaiing van het buitenaanzicht. De aanbouw kan eventueel ook ingericht worden
als slaapkamer. Daardoor wordt uw woning levensloopbestendig en kunt u langer
in uw eigen woning blijven wonen. Het plaatsen van een erker of aanbouw vraagt
kennis, precisie en vakmanschap.

Creëer extra ruimte met een
aanbouw aan uw woning
Er komen tijdens het gehele proces veel vragen op u af. Welke materialen zijn
geschikt, wat zijn de keuzemogelijkheden voor ramen en kozijnen en is een omgevingsvergunning (bouwvergunning) noodzakelijk? Uiteraard geven wij u graag advies
tijdens een opname ter plaatse.

WIJ VERZORGEN
ALLE NOODZAKELIJKE
VOORBEREIDINGEN ZODAT
DE KEUKEN GEPLAATST
KAN WORDEN.

KEUKENS

Het kopen van een nieuwe keuken is niet altijd eenvoudig. Het moet passen in uw huis én
in uw budget én optimaal zijn qua gebruik en degelijkheid. Het is tenslotte een investering voor de komende 15 tot 20 jaar. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen door de
oude keuken te demonteren en de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.

“Moet er nog een muurtje 
verplaatst worden of spotjes in 
het plafond? Wij zorgen ervoor!”

Wij denken daarom graag met u mee over:
• noodzakelijke bouwkundige aanpassingen
• gewenste afwerkingen (plafond of wandafwerking, aanpassen technische installaties)
• plaatsing of uitbreiding keuken
Er komt vaak meer bij kijken dan alleen een nieuwe keuken. Moeten er leidingen
worden verlegd of komt er een verlaagd plafond met spots? Soms kan het zelfs
beter uitkomen als er een muurtje verplaats wordt. Uiteraard kunnen wij de bouwkundige aanpassingen voor u uitvoeren.

WIJ VERZORGEN
UW VERBOUWING
VAN A TOT Z

JP LEGUIJT
Heeft u plannen om uw woning te verbouwen of te renoveren?
Of is uw woning toe aan onderhoud of uitbreiding?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Uitbreiding door middel van erker, achter- of zijuitbouw
• Kozijnrenovatie
• Dakherstel/-renovatie
• Funderingherstel
• Interne verbouwing
• Keukenrenovatie
• Dakkapel, dakopbouw of dakramen
• Levensloopbestendig maken van de woning.
Offertes vergelijken blijft lastig. Probeer bij alle bedrijven
precies dezelfde werkzaamheden in de offerte te laten verwerken. Appels met peren vergelijken is immers lastig. En
natuurlijk wilt u achteraf niet worden geconfronteerd met
onverwachte extra kosten. Wij proberen daarom de offerte
zo duidelijk en uitgebreid mogelijk te specificeren, zodat
u als klant weet waar u aan toe bent. Juist dit complete en
duidelijke overzicht heeft er in de praktijk al vaak toe geleid dat, op het eerste gezicht, gunstiger geprijsde offertes
na vergelijking minder gunstig bleken. Een lage prijs is
weliswaar aantrekkelijk om de keuze op te baseren, maar
kijk ook goed naar omschrijvingen en werkcondities.
Bij het verbouwen heeft u te maken met veel verschillende
vakmensen, zoals: loodgieter, stukadoor, elektricien, etc.
Wij kunnen alle werkzaamheden voor u coördineren, zodat
u er zo min mogelijk omkijken naar heeft.
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HISTORIE
Het kantoor en de eigen 
werkplaats zijn gevestigd 
aan de Weiver in Krommenie;
nog steeds op de plek waar
het allemaal ooit begon.

JP Leguijt

Bouwbedrijf
bestaat sinds 1799 en is dé aannemer in
de Zaanstreek en omgeving. Het bedrijf wordt sinds 1996 geleid door Jan Piet
Leguijt, de zevende generatie van de familie Leguijt. JP Leguijt is een VCA gecertificeerd bedrijf, dat uitsluitend werkt met professionals op het gebied van
bouw en verbouw, waaronder vaste onderaannemers. Tevens is JP Leguijt een
erkend leerbedrijf en aangesloten bij Bouwgarant en Bouwend Nederland.
Bouwbedrijf JP Leguijt is deskundig, ervaren én betrouwbaar. Altijd met
kwaliteits- en servicegarantie, een goede prijs/kwaliteitverhouding en een
100% transparante werkwijze. En uiteraard met volledige ontzorging tijdens
het (ver-)bouwen.

Bouw op zeker
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