
  het 
ene gaat...

    het 
andere 

komt!

Veranderingen 
in onze organisatie! 
Lees in deze folder wat er gaat, 

wat er komt en wat blijft

Ons vakmanschap...
Partner voor bouwers 

en beheerders is dat blíjft!

Wie doet wat? 
Wij zetten het nog even voor u op een rijtje:

n A.F. (Bram) Lukasse

 uitvoering en planning projecten

 e-mail: bram@lukasse.nl 

n M. (Mirjam) Lukasse - Verschuure

 management en organisatie

 e-mail: mirjam.lukasse@lukasse 

n Marco Braam

 service en dakonderhoud

 e-mail: marco.braam@lukasse.nl 

n Marco Moerland

 valbeveiliging en dakveiligheid 

 e-mail: marco.moerland@lukasse.nl 

n John Gelens

 calculatie en werkvoorbereiding

 e-mail: john.gelens@lukasse.nl 

n Danny Hoekman

 administratie en boekhouding

 e-mail: danny.hoekman@lukasse.nl 

n Lieke de Feijter - Moerdijk

 telefoniste / receptioniste

 e-mail: lieke.moerdijk@lukasse.nl

Want dit doen wij al meer dan 25 jaar, 

vakkundig en betrouwbaar:

Nieuwbouw- en renovatieprojecten Wij 

bren gen alle soorten flexibele dakbedekkin-

gen aan op platte, gebogen en hellende 

daken en bitumineuze shingles.

Zink- en koperwerk Onze vakmensen 

 be kleden complete gevels met zink of koper.

Valbeveiligingen We zijn al jaren gecertifi-

ceerd voor het aanbrengen, onderhouden

en keuren van valbeveiligingssystemen.

Dakonderhoud Wij voeren periodieke 

 inspecties en preventief onderhoud uit, en 

herstellen uiteraard ook dakschade.

Duurzaam bouwen Wij realiseren alle 

 denkbare dakoplossingen zoals groendaken,

energiedaken of zonnepanelen. 

www.lukasse.nl
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Ons afhaal-
magazijn gaat...

... onze 
webshop komt!

De ene 
Lukasse gaat...

... de andere 
Lukasse komt!

Omdat wij ons graag richten op datgene waar 

we goed in zijn – het vakkundig aanbrengen 

en onderhouden van daken –, hebben wij in 

de zomer van 2017 de keuze gemaakt ons 

afhaalmagazijn te sluiten en dit blijkt een 

goede keuze te zijn geweest.

Vanwege de overstap op een nieuw software-

systeem is het vanaf 1 maart 2018 definitief 

niet meer mogelijk materia len 

op te halen in ons 

magazijn. 

Uiteraard blijven wij u graag van dienst met 

kwalitatief hoogwaardige dakbedekkings-

materialen. Want via onze webshop 

– www.lukasseverkoop.nl – kunt u al onze 

producten tegen scherpe prijzen bestellen. Wij 

garanderen u een snelle levering op een door 

u gewenst adres binnen Nederland.

Dit zijn de gegevens van onze webshop:

n www.lukasseverkoop.nl

n email: webshop@lukasse.nl

n telefoon: (0113) 29 63 70

Uw voordelen 
n Telefonische hulp voor advies en offertes, 

bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 

17.00 uur.

n U treft op onze website een overzicht aan 

van ons complete assortiment, per product-

groep gerangschikt.

n Levering binnen drie werkdagen binnen 

heel Nederland.

n Lage transportkosten.

Na elf jaar Lukasse Dakbedekkingen is Dirk 

Jan Lukasse toe aan een nieuwe, zakelijke 

uitdaging en gaat hij een nieuwe stap wagen. 

Zijn verhuizing naar Roosendaal is inmiddels 

een feit.

We nemen met ‘de mannen’ van hem afscheid 

op zijn laatste werkdag met een gezellige 

barbecue op woensdag 28 februari 2018 in De 

Goederenloods, Albert Plesmanweg 2 in Goes.

Wilt u Dirk Jan nog de hand drukken en een 

biertje met hem drinken? Dan nodigen wij u 

daarvoor hartelijk uit op hetzelfde 

adres tussen 16.30 en 17.30 uur.

Welkom!

Inmiddels is er een nieuwe

Lukasse aangetreden in

het bedrijf: Daniël

Lukasse. Hij heeft het 

afgelopen jaar zijn 

opleiding als dak-

dekker afgerond en 

hoopt zich verder 

te ontwikkelen in 

de dakbedekking via 

het opleidingsinstituut 

Tectum, alsook binnen 

ons bedrijf Lukasse Dak-

bedekkingen. 


