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VELUX Dakkapel
Vergunningsservice
Heeft u een vergunning nodig? Besteed deze uit aan een specialist!

Waarom is de VELUX dakkapel vergunningsvrij?

U wilt uw dakkapel aan de voorzijde van uw woning plaatsen

Alle daglichtvoorzieningen in Nederland die minder dan 60 cm uit het dakoppervlak steken, vallen onder de categorie
‘dakraam’. De VELUX dakkapellen steken niet verder dan 60 cm uit het dakoppervlak en mogen dan ook vergunningsvrij
geplaatst worden, mits de situatie voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

Wanneer u uw dakkapel aan de voorkant van de woning gaat plaatsen is het van belang dat u de welstandseisen van uw gemeente raadpleegt. In veel gevallen heeft u voor de plaatsing van een VELUX dakkapel aan de
voorzijde van uw woning wel een vergunning nodig. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Belangrijkste indicatoren voor een vergunningsvrije plaatsing

VELUX partneroplossingen

welke zijn voor u van toepassing?
De afstand tussen de randen van de dakkapel en de zij-, onder- en bovenzijde van het dak zijn meer dan 50 cm?*

VELUX werkt samen met een aantal partners die zelf dakkapellen fabriceren met VELUX dakramen.
Hieronder vallen de BASkapel, LuxBox, Dakkapel Timmerbedrijf de Groot en Kapel dakkapel. Al deze
dakkapellen kunnen geplaatst worden onder dezelfde voorwaarden als de VELUX dakkapellen.

De dakkapel wordt geplaatst aan de achterkant of zijkant van uw woning. De zijkant van uw woning mag echter
niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen, water) gekeerd zijn.

Bekijk de garantievoorwaarden voor de VELUX partneroplossingen op onze website. Meer informatie en de garantievoorwaarden voor de VELUX partneroplossingen vindt u op www.velux.nl/dakkapel

De dakkapel steekt niet verder dan 60 cm uit van het dakvlak.
Uw woning is geen door het rijk, provincie of gemeente aangewezen monument.**

Traditionele dakkapel partneroplossing - Dakkapel Modulair

Uw woning ligt niet in een Rijksbeschermend stads- of dorpstoezicht.**

De Dakkapel Modulair van partners Verhoef dakramen en Dakven@work valt onder de categorie
traditionele dakkapellen. Voor het vergunningsvrij plaatsen van een traditionele dakkapel gelden de
volgende eisen.

* Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.
** Neem contact op met uw gemeente wanneer u zekerheid wilt over deze punten.

De dakkapel wordt geplaatst aan de achterkant of zijkant van uw woning.
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De zijkant van uw woning mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen, water)
gekeerd zijn.
De dakkapel heeft een plat dak.
De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter.
De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet.
De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok.
De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
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De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet,
of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet vergunningsvrij worden geplaatst op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond.
Voldoet uw plan niet aan al deze voorwaarden? Dan bent u bij een traditionele dakkapel verplicht om een
vergunning aan te vragen en/of na te vragen of er welstandseisen gelden of speciale bestemmingsplannen
zijn.
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U moet toch een vergunning aanvragen, wat nu?
Situatie bij plaatsing dakkapel
op achterzijde woning.

Uw vergunningsaanvraag uitbesteden via de VELUX dakkapel vergunningsservice
Een vergunning aanvragen is vaak een tijdrovende klus waarbij u veel documenten moet overleggen.
VELUX kan u ontzorgen door het aanbieden van twee specialisten, Vergunning&Dakkapel en
Dakkapel-tekening.nl, die uw aanvraag volledig voor u verzorgen. De kosten van deze service zijn vanaf
€299,- inclusief vergunning. Beide partijen hebben een slagingspercentage van rond de 90% voor het
aanvragen van een vergunning.
Wilt u gebruik maken van deze service? Ga dan naar www.velux.nl/vergunningsservice

Wanneer u op alle bovenstaande punten bevestigend (Ja) heeft kunnen antwoorden, dan kunnen wij zeggen dat u uw
VELUX dakkapel vergunningsvrij mag plaatsen.
Aan de bovenstaande check kunt u geen juridische rechten ontlenen. Wij raden u altijd aan om zelf alsnog een vergunningscheck uit te voeren via het omgevingsloket van uw gemeente. Dit kost u maximaal 5 minuten. Hiervoor moet u de categorie
dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen aanvinken. Via www.omgevingsloket.nl kunt u deze gratis check uitvoeren.
Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente voor meer informatie.

Zelf een vergunning aanvragen
Wanneer u zelf uw vergunning wilt aanvragen kunt u dit doen via het omgevingsloket
(www.omgevingsloket.nl) van uw gemeente. Hiervoor moet u bij uw aanvraag vaak tekeningen van uw
huis en documenten over de VELUX dakkapel bijvoegen. Wij hebben voor alle VELUX dakkapellen opties.
Ga voor meer informatie en de benodigde bestanden naar www.velux.nl/vergunningscheck
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