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Wat is een whitepaper?

Een whitepaper helpt jou door objectieve informatie te
verschaffen in een document waardoor je geholpen wordt een
beslissing te maken voor een aankoop.

Waarom nu een dakkapel
aanschaffen?

Je woning voorzien van een dakkapel brengt interessante
voordelen met zich mee. In eerste instantie kun je op deze
manier een mooie en lekker ruime slaapkamer voorzien. Of
misschien ben je wel eerder gebaat bij een ruimte om een
werkplaats in onder te brengen? Denk je er ook aan om jouw
woning te voorzien van een dakkapel, maar zou je graag
eerst een goed beeld willen hebben van alle informatie? Lees
dan verder!
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Soorten dakkapellen
Een prefab dakkapel
Een prefab dakkapel is zoals reeds aangegeven vooral
interessant omdat er heel wat kan worden bespaard op de
aankoopprijs van een dergelijke constructie. In vergelijking
met een maatwerk dakkapel is het namelijk zo dat bij de
prefab uitvoering de constructie reeds wordt gemaakt in de
fabriek. Dit betekent dat ze in haar totaliteit tot bij de klant
wordt gebracht en daar op het dak wordt gemonteerd. In de
praktijk zorgt dit er voor dat er zeer veel arbeidskosten kunnen
worden uitgespaard, maar daar staat wel tegenover dat de
mogelijkheden op vlak van personalisatie zeer sterk worden
beperkt. Indien je hier mee kan leven is het altijd de moeite
waard om een prefab dakkapel te kopen.

Een maatwerk dakkapel
Heb je een iets groter budget voor handen en zou je graag
willen dat jouw dakkapel er niet uit komt te zien als een twaalf
in een dozijn exemplaar? In dat geval is een maatwerk
oplossing voor jou dan weer het interessantst. Door gebruik te
maken van een maatwerk dakkapel wordt er namelijk voor
gezorgd dat je aan de dakkapelspecialist precies kan
doorgeven wat er op vlak van afwerking dient te gebeuren. De
hoge mate aan mogelijke personalisatie die op deze manier
ontstaat zorgt er voor dat precies die ene dakkapel kan
worden gerealiseerd die jij stiekem altijd al voor ogen had.
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Materialen dakkapel
Een houten dakkapel
Een houten dakkapel is omwille van verschillende redenen
eigenlijk altijd een goede keuze. Zo zijn er bijvoorbeeld in eerste
instantie de natuurlijke eigenschappen waar het materiaal
standaard reeds over beschikt. Hout staat er dan ook om
bekend een heerlijk warm uitziend en aanvoelend materiaal te
zijn waardoor ze standaard reeds over zeer degelijke
isolerende eigenschappen beschikt. Daarnaast valt een
dakkapel die is opgebouwd uit hout eenvoudig te herstellen,
maar moet er wel rekening worden gehouden met een jaarlijks
onderhoud. Van alle drie de materialen is een dakkapel van
hout veruit het voordeligst.

Een kunststof dakkapel
Een dakkapel van kunststof is bij ons zonder ook maar enige
twijfel het populairst. Dit heeft alles te maken met het feit dat
een dergelijke dakkapel niet alleen betaalbaar is, daarnaast
vereist ze ook bijna geen onderhoud. Dit maakt een kunststof
dakkapel dan ook ideaal voor mensen die op financieel
interessante wijze een dakkapel willen kopen waar ze geen of
in ieder geval nauwelijks omkijken naar zullen hebben.

Een polyester dakkapel
Een polyester dakkapel is voor de volle honderd procent
opgebouwd uit kunststof. Dit betekent meteen dat een
polyester dakkapel er om bekend staat zowel op vlak van
isolatie als duurzaamheid veruit de beste te zijn. Bovendien
moet er rekening mee worden gehouden dat niet alleen de
kans op beschadigingen bijna nihil is, daarnaast dient er ook
helemaal geen onderhoud te worden uitgevoerd. Je moet er
wel bij blijven stil staan dat een polyester dakkapel
ruimschoots de duurste is van alle mogelijkheden die er op de
markt zijn terug te vinden.
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Dakkapel isoleren
Heb je er voor gekozen om een dakkapel te laten plaatsen?
Of is je woning reeds voorzien van een dakkapel, maar is er
sprake van behoorlijk wat warmteverlies? In beide gevallen
kan het de moeite waard zijn om even stil te blijven staan bij
de mogelijkheden om je dakkapel te isoleren. Het isoleren van
je dakkapel brengt verschillende voordelen met zich mee.
Niet alleen wordt er op deze manier namelijk voor gezorgd
dat het wooncomfort wordt verbeterd, daarnaast zal je ook
merken dat er een niet onaanzienlijke besparing kan worden
gerealiseerd op de energiefactuur.
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Vergunning
Het model van de dakkapel
In eerste instantie moet er zoals reeds aangegeven rekening
worden gehouden met de plaats waar de dakkapel komt.
Wordt deze aan de achterzijde van de woning geplaatst, dan
is er doorgaans geen vergunning vereist. Dit geldt onder
bepaalde omstandigheden ook voor de realisatie van een
dakkapel aan de zijkant, maar uitsluitend indien deze aan
extra voorwaarden voldoet. De zijkant van de woning mag
namelijk niet aan een openbaar gebied gelegen zijn zoals
een bos of een weg. In dat geval is er alsnog een vergunning
vereist. Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van je huis is nagenoeg altijd een omgevingsvergunning aan
te vragen.
Het model van de dakkapel
Wat het model van je dakkapel betreft is het belangrijk om er
rekening mee te houden dat deze vergunningsvrij kan
worden geplaatst op het ogenblik dat er sprake is van een
dakopbouw met plat dak en ondoorzichtige zijkanten. Hou
hier zeker rekening mee, want er zijn bijzonder veel modellen
van dakkapellen die hiervan afwijken. Het verkeerde model
aanschaffen kan er voor zorgen dat het behoorlijk lastig kan
worden om ze vergunningsvrij gerealiseerd te krijgen.
De afmetingen van jouw dakkapel
Een dakkapel vergunningsvrij kunnen plaatsen is eveneens
altijd afhankelijk van de afmetingen waar deze over beschikt.
Wil je vergunningsvrij kunnen bouwen? Hou dan rekening met
deze afmetingen:
Een maximale hoogte van 1,75 meter
De onderkant: tussen de 0,5 & 1 meter boven de dakvoet
bevinden
De bovenkant: 0,5 meter onder de daknok bevinden
De zijkanten: minimaal 0,5 meter van de zijkanten van het
dakvlak
De zijkanten van een rijwoning: minimaal 0,5 meter van de
woningscheidende muur
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Voorbereiden op de offerte
aanvraag
Het is lastig om een keuze te maken wat voor dakkapel je wilt
aanschaffen. Het is natuurlijk niet zomaar een aankoop!

Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten moeten
in de offerte komen:
Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die gaan
plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte
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De kosten

In eerste instantie zal je natuurlijk een goed zicht willen
hebben op de kostprijs van een dakkapel. We zetten de
mogelijkheden inclusief de gemiddelde kostprijs alvast even
voor jou op een rijtje door middel van onderstaande tabel.

De onderstaande tabel geeft de kosten per meter weer.
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Subsidies
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, er is geen
sprake van een echt specifieke dakkapel subsidie. Dit zorgt er
voor dat er aldus op de standaard aankoopprijs van een
dakkapel niet kan worden bespaard. Althans niet door middel
van een subsidie. Toch is er nog hoop. Het spreekt namelijk
voor zich dat een dakkapel bestaat uit meerdere,
verschillende onderdelen. Op minstens één van deze
onderdelen kan wel een subsidie worden verkregen. Het gaat
hierbij om het glas dat in de dakkapel wordt geplaatst.
Vroeger betrof het hier altijd enkel glas of gewoon dubbel
glas, maar tegenwoordig is er ook sprake van
hoogrendementsglas. Op het ogenblik dat er voor wordt
gekozen om de isolatiewaarde van je dakkapel te verbeteren,
ook te investeren in nieuwe beglazing kan er wel altijd worden
gerekend op één of soms zelfs meerdere subsidies.

7

Afsluiting

Wil je ook een dakkapel aanschaffen? Gebruik onze checklist!
Zo vergeet je niks tijdens het gehele proces.
Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou uit
de regio! Vraag hier offertes aan.
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