
1.  Informeer bij de gemeente en op de website van het ministerie Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.rijksoverheid.nl) 
of een (lichte) bouwvergunning nodig is. Dit hangt af van het 
aanbrengen of veranderen van de draagconstructie.

2.  Als er constructieve en bouwkundige aanpassingen nodig zijn, 
moet u een bouwvergunning hebben en laat u de bouwaan-
vraag en bijbehorende tekening aan Tablis Wonen zien.

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

4.  Het dak is een zelfdragende constructie. Bij de doorbreking van 
het dakvlak moet u een raveling aanbrengen die even zwaar is 
als de gordingen. Een raveling of een raveel vangt houten of 
betonnen balken rond een opening in een balklaag op.

5.  De dakkapel is op de goede hoogte als de onderzijde ongeveer 
een meter boven de vloer komt en minimaal twee dakpannen 
vanaf de nok zit. 

6.  De dakkapel moet waterdicht worden aangesloten op de dak-
pannen. Zorg dat de dakpannen goed worden teruggelegd. 

7.  De zijwangen en het dakgedeelte moeten waterdicht worden 
aangesloten op de bestaande dakgedeeltes. De loodslabben 
(18-ponds) mogen maximaal een meter lang zijn. Zorg voor 
voldoende overlap.

8.  De ramen en kozijnen moeten uitgevoerd zijn in hard hout of 
kunststof. Ze moeten voorzien zijn van dubbel glas (zorg voor 
voldoende ventilatiemogelijkheden). Het dak en de zijwangen 
van de dakkapel moeten goed geïsoleerd zijn.

9.  Prefab dakkapellen moeten voorzien zijn van het KOMO- 
keurmerk.

10. U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel repareren/her-
stellen van het dakkapel.

11. Tablis Wonen sluit vooraf alle aansprakelijkheid uit die kan 
voortvloeien uit het plaatsen van het dakkapel of andere 
gevolgschade door een verkeerd geplaatst dakkapel.

12. U moet de dakkapel verzekeren voor brand- en stormschade 
en uw inboedelverzekering uitbreiden.

8. Dakkapel 
plaatsen

Bouwkundige en 
veiligheidstechnische 
aspecten

Onderhoudstechnische 
aspecten

http://www.rijksoverheid.nl


Zuiderzeestraat 210 
Sliedrecht
T (0184) 44 48 44 
E info@tabliswonen.nl  
www.tabliswonen.nl

13. Als u gaat verhuizen, mag het dakkapel achterblijven.

14. Voor het plaatsen van een dakkapel heeft u bij verhuizing recht 
op een vergoeding van Tablis Wonen. De vergoeding is geba-
seerd op de aankoopprijs die Tablis Wonen hanteert min de 
afschrijving van 4% per jaar. U komt alleen in aanmerking voor 
een vergoeding wanneer u originele aankoopbonnen aan ons 
kunt laten zien. De maximale vergoeding is € 2.500,-.

Informeer uw buren voordat u start met het plaatsen van een dak-
kapel.
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