
1 van 2

Aandachtspunten
Dakkapel
Wat bespreek je met de aannemer?

Het is een klus die de meeste mensen door een aannemer laten doen: een dakkapel plaatsen. Ideaal voor 

meer ruimte en licht. Maar voordat je de dakkapel laat aanbrengen, heb je duidelijke wensen en afspraken 

nodig. Waar moet je op letten als de aannemer een offerte komt opmaken? Met deze aandachtspunten 

ben je goed voorbereid.

MAATWERK OF PREFAB

Wil je maatwerk of prefab? Een prefab-dakkapel wordt 

in een fabriek gemaakt en in één keer geplaatst. Dit is de 

snelste en goedkoopste optie. Een dakkapel op maat is 

duurder, maar je hebt meer vrijheid in het ontwerp.

DAKCONSTRUCTIE

Kan de bestaande dakconstructie de dakkapel dragen? 

Zo niet, dan is er versteviging nodig. Soms moet de 

bestaande dakconstructie worden doorgezaagd en 

weggehaald; dit is afhankelijk van de grootte en plaats 

van de dakkapel. Ook dan heb je verstevigingen nodig 

om de rest van het dak op te vangen.

STAHOOGTE

Is er voldoende stahoogte? Om deze te vergroten kun je 

de daknok laten verhogen. Dit is wel een dure ingreep.

MATERIALEN

Welke materialen moet de aannemer gebruiken? 

Denk bijvoorbeeld aan het materiaal voor de kozijnen, 

dakbedekking en dakrandafwerking (hout of kunststof). 

AFWERKINGSNIVEAU

Wat is het afwerkingsniveau? Wat doe je bijvoorbeeld 

met de zijkanten van de dakkapel en het plafond? 

De zijkanten kun je behangklaar of sausklaar laten 

opleveren. Laat je het plafond stuken, dan heb je 

de keuze tussen fijn en grof schuurwerk. Je kunt de 

afwerking natuurlijk ook helemaal zelf doen.

ISOLEREN

Hoe wil je de dakkapel isoleren? Kies voor de 

ramen bijvoorbeeld voor HR++glas of triple 

glas. Voor het isolatiemateriaal geldt: hoe 

hoger de R-waarde, hoe beter. Goed isolerend 

materiaal heeft een R-waarde van rond de 4. 

VENTILATIE

Krijgen de ramen ventilatieroosters? Goede ventilatie is 

belangrijk voor een gezonde lucht in huis.

ANTI-INBRAAK

Hoe inbraakwerend moet het hang- en sluitwerk zijn? 

Kies bijvoorbeeld voor hang- en sluitwerk met het 

SKG-keurmerk. Vooral bij een flauwe dakhelling kan een 

inbreker makkelijk bij de dakkapel komen.

ZONWERING

Wil je zonwering aan de buitenkant van de dakkapel, 

zoals een zonnescherm of rolluik? Sommige 

dakkapelspecialisten leveren dit mee met de dakkapel.
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HEB JE VRAGEN? OF ADVIES NODIG? 

NEEM CONTACT MET ONS OP, WIJ HELPEN JE GRAAG.

Onze ledenservice is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.  

Op vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Bezoek eigenhuis.nl/contact of bel 033 450 77 50.

Dit is een uitgave van Vereniging Eigen Huis  •  Postbus 735, 3800 AS, Amersfoort
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          WAT KOST EEN DAKKAPEL?

Wat kost het laten plaatsen van een dakkapel? Om je een idee te geven, hebben 

we gemiddelde prijzen op een rij gezet. Deze cijfers kun je als indicatie gebruiken 

voor het bepalen van je budget. Bekijk de prijzen.
Tip

https://www.eigenhuis.nl/wonen/verbouwen/wat-kost-verbouwen#/

