Stalen gasleidingen
in uw woonhuis?
Laat uw gasleidingen inspecteren
op lekkage door roestvorming

Voorkom levensgevaarlijke gaslekkage!
Huis- en gebouweigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor de veiligheid van de
gasleiding. Laat daarom uw leidingen door
ons inspecteren. Roovers is een erkend
Uneto-VNI installatiebedrijf en werkt volgens
de geldende normen.

Laat het niet
zover komen...
Bel 076 543 11 43

Laat een professionele
Roovers Gaslek
Check uitvoeren

Gezien op:

Corné Roovers
adviseert:

Roestvorming van stalen gasleidingen
vaak oorzaak van gaslekkages

“Vooral bij
oudere huizen
en gebouwen is
het noodzakelijk
de gasleidingen
regelmatig te
inspecteren.”

In oudere woningen en gebouwen gebouwd voor 1987 kunnen
nog stalen onbeschermde (zonder mantel) gasleidingen
voorkomen in de vloer en kruipruimten. Roestvorming is een niet
te stoppen proces waardoor er gaslekkages kunnen ontstaan.
U kunt levensgevaarlijke situaties voorkomen door de gas- en
verwarmingsinstallaties regelmatig te laten controleren.
Als gevolg van de privatisering van gasbedrijven worden
noodzakelijke controles op het particuliere gasnet niet of
nauwelijks uitgevoerd. Het gegeven is echter, dat huis- en
gebouweigenaren te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid van hun gasleiding.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op onze website: www.cf-roovers.nl

Zinken goot repareren
of vervangen?
Zorg er voor dat uw dak op tijd winterklaar is!

Laat het niet
zover komen...
Bel 076 543 11 43

Voorkom dure lekschade aan uw huis en laat
uw dakgoten tijdig inspecteren door Roovers.
Een zinken goot en hemelwaterafvoer van
Roovers straalt puur vakmanschap uit en
geeft uw huis een meerwaarde.

Voorkom onveilige situaties voor uzelf en uw
omgeving plus aansprakelijkheid bij nalatigheid
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€47

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op onze website: www.cf-roovers.nl

