
RAMEN EN DEUREN
STAP VOOR STAP VERVANGEN
Weru groeiplan

Vakkundig advies   
door de jaren heen

•  Wij stellen de juiste vragen en denken 
aan dingen waar u zelf misschien 
niet bij stilstaat. 

•  Wij nemen uw bestaande woning 
onder de loep en adviseren u over 
design, materiaal en kleur. 

•  We geven een eerlijk advies!
 •  We maken een duidelijk overzicht 

van wat u wilt renoveren en  
adviseren u over de volgorde. 

 •  We geven inzicht in kosten en  
hoe u deze slim kunt spreiden. 

•  Als u in de toekomst bij ons terug-
komt, hoeft u niet alles opnieuw uit  
te vinden en uit te leggen. 

•  Wij geven u het vertrouwde gevoel 
van altijd een Weru-vakbedrijf 
dichtbij. Nu en in de toekomst!

Prioriteiten bij renovatie
5 stappen

1   Inventarisatie 
Huidige ramen en/of deuren: 
• die klemmen of lastig te bedienen zijn; 
• die tocht in huis veroorzaken; 
• die veel onderhoud vergen;
• met condensatie; 
• met houtrot; 
•  die niet voldoende veiligheid bieden.  

2  Volgorde bepalen
Dus bijvoorbeeld: 
•  Eerst ramen en deuren waar u nú het  

meest last van heeft. 
•  Eerst ramen en deuren aan de voorkant  

van de woning en later aan de achterkant. 
•  Eerst ramen en deuren op de eerste  

verdieping en later die op de tweede.
• Eerst alle ramen en later de deuren. 
 
3   Plannen
Bepaal over hoeveel jaar u klaar wilt zijn.  
Hoe vaak bent u bereid in de verbouwings- 
perikelen te zitten? Staan er nog andere 
verbouwingen in de planning? Zijn deze 
te combineren? 

4  Budget vaststellen 
Stel uw budget nauwkeurig vast. Dit is 
vaak een moeilijk punt en niet iedereen 
wil daar direct open over zijn. Toch is een 
zo goed mogelijke indicatie de basis voor 
een goed advies. 

5   Plan op maat
Op basis van het gesprek met u komt 
onze vakspecialist met een plan op maat. 
Wij nemen uitgebreid de tijd voor u zodat 
u een verantwoorde beslissing voor de 
toekomst kunt nemen. 

Wilt u niet gelijk uw hele woning vernieuwen? Dan kunt u kiezen voor 
stap voor stap vervangen van ramen en deuren. Zo is Weru bereikbaar 
voor iedere portemonnee.
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