
Uw dak, dakgoot en 
zonnepanelen
vrij van vogelschade 



Vogels en ongedierte veroorzaken vaak schade aan daken, dakgoten en zonnepanelen. 

Bijvoorbeeld door vervuiling door hun nesten of doorgeknaagde bedrading. Als je te lang 

wacht met het verwijderen van vogelnesten kan er minder ventilatie ontstaan onder je 

zonnepanelen met algen en schimmels als gevolg. Door een slechte ventilatie onder de 

zonnepanelen wordt de levensduur en het rendement van de zonnepanelen aangetast. 

Daarom is het belangrijk je zonnepanelen hiertegen te beschermen. Het laten plaatsen van 

vogelwering is de oplossing tegen schade aan daken en zonnepanelen.

Voordelen van vogelwering

Geen geluidsoverlast van nestelende vogels

Langere levensduur van je zonnenalen

Geen takken of ander vuil dat in de dakgoot valt en voor verstopping zorgt

Minder tot geen vogelpoep op je zonnepanelen en dakpannen

Nette en verzorgde uitstraling

Gemaakt van gerecycled kunststof

Uitsluiten van eventueel brandgevaar

Kostenloze dakcheck op eventuele gebreken

Housecare Service, uw partner voor 
langere levensduur van uw daken, 
dakgoten en zonnepanelen



Vogelwering 
zonnepanelen 

Wij maken gebruik van het materiaal 
Solarguard Pro® vogelschroot. Deze vogelwering past 
perfect op elke vorm dakpan of andere dakbedekking. 
Naast de bescherming van je zonnepanelen met 
vogelschroot doe je er verstandig aan om ook 
vogelwering op je gevel, dak of andere plekken rond je 
zonnepanelen te laten monteren. Hoe minder vogels 
er op je dak terechtkomen, hoe kleiner de kans dat de 
uitwerpselen op je panelen terechtkomen.

Plaatsen van vogelwering heeft niet alleen als voordeel 
dat het rendement van de zonnepanelen hoog blijft, 
ook geeft het een mooie en verzorgde uitstraling.

Vogelnesten onder 
zonnepanelen

Tussen de zonnepanelen en de dakpannen zit altijd 
een kleine ruimte. Deze ruimte is belangrijk voor de 
ventilatie. Maar vogels zien dit als een fijne plek om een 
nest te bouwen. Vaak zijn dit vooral duiven of kauwen. 
Hierboven zie je een voorbeeld van hoe groot ze deze 
nesten kunnen uitbouwen. Alle takken belemmeren 
de ventilatie voor de zonnepanelen en bedrading kan 
bekneld of beschadigd raken. 

Naast takken nemen vogels ook vaak afval zoals 
plastic of papier mee om het nest mee te bouwen. 
De warmte op en onder de zonnepanelen kan 
flink oplopen. De nesten kunnen dan voor een 
brandgevaarlijke situatie zorgen.



Dakgoot 
beschermen tegen 
vogels en nesten

Ook als je geen zonnepanelen op je dak hebt wil 
je geen vogels in je dakgoot. Als ze zich hier gaan 
nestelen, zorgen ze voor geluidsoverlast en word je ’s 
ochtends vroeg bijvoorbeeld wakker door het koeren 
van duiven. Andere overlast die vogels in je dakgoot 
veroorzaken is vogelpoep op je gevel en stoep. Ook 
kunnen de nesten tot verstopping van de dakgoot 
leiden. Vogelwering op je dakgoot laten plaatsen is 
hier een goede oplossing voor.

Voordelen gootdrain

Voorkomt eenvoudig en effectief dat de dakgoot verstopt raakt

De dakgoot wordt over de volle breedte afgedekt zodat de goot 

vrij blijft van bladeren, vuil en nestelende vogels

Eenvoudig te monteren

Zelfreinigend door de werking van de wind

De gootdrain is recyclebaar, dus milieuvriendelijk

Breuk- en vorstvrij

Duivenpinnen op schoorstenen, 
nokpannen en vensterbanken

Sinds 2020 is Housecareservice gestart met het verzamelen 
van harde kunstoffen bij ons op locatie, samen met onze 
productleverancier EBS building supplies worden deze harde 
kunstoffen gerecycled en omgezet in nieuwe materialen. Deze 
nieuwe materialen worden veelal gebruik bij het plaatsen van 
nieuwe vogelwering, dakdoorvoeren en overige materialen 
gemaakt van kunststof. Op deze manier herbruiken wij ons 
afvalmateriaal en dragen wij een steentje bij aan een beter 
mileu en de toekomst!



Veilig vogelwering 
plaatsen

Onze ervaren professionals hebben geen 
last van hoogtevrees en gaan gezekerd 
het dak op. Op deze manier kunnen ze 
veilig het vogelschroot bevestigen.

Recycling

Sinds 2020 is Housecareservice gestart met het verzamelen 
van harde kunstoffen bij ons op locatie, samen met onze 
productleverancier EBS building supplies worden deze harde 
kunstoffen gerecycled en omgezet in nieuwe materialen. 
Deze nieuwe materialen worden veelal gebruik bij het 
plaatsen van nieuwe vogelwering, dakdoorvoeren en 
overige materialen gemaakt van kunststof. Op deze manier 
herbruiken wij ons afvalmateriaal en dragen wij een steentje 
bij aan een beter mileu en de toekomst!

Vakmanschap
De professionele Solarguard® Pro 

installateurs garanderen:

VCA certificering

Kosteloze zonnepanelen 

en dak check op 

eventuele gebreken

Ten allertijden gezekerd 

te werk ( valbeveiliging )

Installatie volgens 

de Solarguard® Pro 

richtlijnen

10 jaar materiaalgarantie 

en 5 jaar garantie op 

de installatie m.u.v. 

natuurrampen



Housecare Service
Laagsteen 9, 4815 PH Breda

housecareservice.nl

Wij adviseren je graag!
Voor meer informatie kun je, geheel 

vrijblijvend, een afspraak maken met onze 
vertegenwoordiger.

076 - 88 88 395
info@housecareservice.nl

Je pand, bedrijfspand of woning, is als het ware je 

visitekaartje. Goed onderhoud draagt hieraan bij. 

Housecare Service ontzorgt jou graag bij alle 

onderhoudsklussen van je huis.

Totaalonderhoud van je huis, 
voor buiten én binnen

Periodiek of eenmalig

Service en kwaliteit

Vca gecertificeerd

Veilig werken op hoogte

Géén verassingen achteraf

Bezoek onze website voor meer informatie over onze diensten 

www.housecareservice.nl

Onze diensten

• Schilderen & Glaszetten

• Dakgoot reparatie & Renovatie

• Dakbedekkingen & Sedumdaken

• Houtrot reparatie

• Plaatsen van vogelwering

• Overige onderhoudswerkzaamheden


