
1. Informeer bij de gemeente en op de website van het  
ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(www.rijksoverheid.nl) of een (lichte) bouwvergunning nodig is. 

 Of een vergunning van de gemeente nodig wel of niet nodig is, 
is afhankelijk van de mate waarin er aanpassingen in de draag-
constructie nodig zijn. 

2.  Als er constructieve en bouwkundige aanpassingen nodig zijn, 
is een bouwvergunning nodig en verstrekt u de bouwaanvraag 
en bijbehorende tekening aan Tablis Wonen.

3.  De plaatsing van het dakraam laat u door een erkende aanne-
mer uitvoeren.

4.  Het dakraam is van het merk Velux, Ubbink of minimaal van 
dezelfde kwaliteit.

5.  Het dak is een zelfdragende constructie. De sporen mogen 
niet worden doorgezaagd om een dakraam van een bepaald 
formaat te laten passen.

6.  Het dakraam is waterdicht aangesloten op de dakpannen.  
De dakpannen laat u goed terugleggen. 

7.  U plaatst een dakraam met dubbel glas om ervoor te zorgen 
dat het goed is geïsoleerd Als er dakisolatie aanwezig is, zorgt 
u ervoor dat deze na het plaatsen van het dakraam ook weer 
goed is geïsoleerd (in verband met condensvorming).

8.  Let op: het plaatsen van een dakraam is niet eenvoudig. Onvak- 
kundig aangebracht, betekent grote gevolgen voor de bouw-
constructie en daarmee komt ook uw veiligheid in gevaar.

9. Als voor het aanbrengen van een dakraam een raveling aan- 
gebracht moet worden (afmeting > 78 cm hoogte) laat u dit  
controleren door Tablis Wonen voordat deze afgetimmerd 
wordt.

10.  U bent verantwoordelijk voor het eventueel repareren/herstel-
len van het dakraam.

11.  Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan ont-
staan uit het plaatsen van het dakraam of andere gevolgschade 
door een verkeerd aangebracht dakraam.
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12.  Als u gaat verhuizen, mag het dakraam achterblijven.

13. Voor het plaatsen van het dakraam krijgt u bij verhuizing een 
vergoeding van Tablis Wonen. De vergoeding is gebaseerd op 
de aankoopprijs die Tablis Wonen hanteert min de afschrijvings- 
termijn van 4% per jaar. U komt alleen in aanmerking voor een 
vergoeding wanneer u originele aankoopbonnen aan ons kunt 
laten zien. De maximale vergoeding voor een dakraam is € 450.

Verhuurtechnische 
aspecten

Vergoeding


