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 Een gezond binnenklimaat en voldoende daglicht zijn enorm 
belangrijk, zeker nu we steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen. 
Al jarenlang dragen VELUX daglichtoplossingen bij aan een betere 
levenskwaliteit van jouw klanten. We blijven innoveren om te 
zorgen voor voldoende daglicht en frisse lucht in huis. Daarom zijn 
er vanaf 1 mei 2021 nieuwe VELUX daglichtoplossingen. Met dit 
ruimere assortiment kun jij je klanten nog beter helpen met woning-
verbetering voor een gezond en aangenaam binnenklimaat.

Blijven werken aan woningverbetering:

Uitgebreid 
VELUX 
assortiment

      Een optimaal en comfortabel binnenklimaat is belangrijker dan ooit. Daarom introduceert VELUX nu een 2-in-
1 en 3-in-1 dakraam. Het 2-in-1 dakraam combineert een handmatig te bedienen dakraam met een vast dakraam, 
het 3-in-1 dakraam combineert twee handmatig te bedienen dakramen met een vast dakraam in het midden. Deze 
nieuwe producten hebben nog dunnere profielen waardoor er meer daglicht binnen schijnt en je kunt genieten van 
een panoramisch uitzicht.

Deze nieuwe VELUX producten zijn verkrijgbaar in drie modellen en in maar liefst tien verschillende maten. Ook is er keuze uit twee 
verschillende beglazingen. Zo is er altijd het perfecte dakraam dat past bij de wensen van je klant. 

Een greep uit het nieuwe assortiment
Vorig jaar maakte je al kennis met het VELUX 3-in-1 dakraam. Dit type dakraam 
wordt uitgebreid met onder andere meerdere maten en typen beglazing. 
Daarnaast introduceren we nu een 2-in-1 dakraam, verkrijgbaar in verschillende 
varianten. En voor situaties waarbij VELUX dakramen hoger in het dak geplaatst 
moeten worden, bijvoorbeeld bij een hoog knieschot, is nu een tuimelvenster met 
onderhandgreep beschikbaar.

Nieuwe VELUX 
daglichtoplossingen 
vanaf mei 2021

Je maakt het plaatje helemaal compleet met de volledig nieuwe collectie 
raamdecoratie. Bovendien zijn alle VELUX raamdecoratieproducten, naast de 
bekende aluminium zijgeleiding, nu ook leverbaar met witte zijgeleiding. Zo kun je 
je klanten nog beter adviseren over producten die passen bij hun stijl en interieur. 
Maar ook voor jou blijven we innoveren om het installatiegemak te verbeteren. Zo 
koppel je eenvoudig twee VELUX dakramen zij-aan-zij zonder grote tussenbalk met 
het nieuwe alles-in-één installatiepakket.

Lees alles 
over het 3-in-1 
en 2-in-1 dakraam in de 
bijgevoegde brochure!

Prijswijzigingen
Per 1 mei 2021 zijn er ook prijswijzigingen doorgevoerd voor VELUX 
producten. Bekijk alle prijsaanpassingen in het digitale prijsbestand op 
www.velux.nl/prijzen of in de nieuwe productcatalogus en mini-prijslijst.

Het 2-in-1 dakraam en 3-in-1 dakraam 
voor gezond en comfortabel wonen

• Symmetrisch 2-in-1-model: twee ramen met identieke afmetingen, waarvan er één handmatig geopend kan worden. 
• Asymmetrisch 2-in-1-model: twee ramen van verschillende afmetingen. Het kleinste raam kan handmatig geopend worden. 
• 3-in-1-model: drie identieke ramen waarvan de buitenste handmatig geopend kunnen worden. 

Meer gemak en een beter binnenklimaat
Voor gemak en een optimaal binnenklimaat is het 
dakraam voorzien van een ventilatieklep. Deze zorgt voor 
natuurlijke ventilatie zonder het raam te hoeven openen. 
Uiteraard is het mogelijk om het dakraam te motoriseren, 
zodat je klant het gemakkelijk op afstand kan bedienen. 
Je sluit eenvoudig een elektrische motor (type KMG) of 
een motor op zonne-energie (type KSX) op het dakraam 
aan. Ook zijn passende VELUX buitenzonweringen of 
VELUX verduisterende zonweringen beschikbaar voor 
zowel het 2-in-1 als 3-in-1 dakraam. Bovendien past alle 
VELUX raamdecoratie ook op deze nieuwe dakramen. Zo 
kan jouw klant het nieuwe dakraam aanpassen aan zijn 
eigen smaak en interieur.

Voordeliger en net zo makkelijk
Je bent met het 2-in-1 of 3-in-1 dakraam voordeliger uit dan wanneer je elk dakraamelement afzonderlijk aankoopt. Het alles-in-één 
assortiment kost namelijk €25 (incl. BTW) minder per dakraam. Ook als montagebedrijf zijn deze nieuwe modellen voordelig. Dankzij de 
unieke profielen zijn de nieuwe dakramen net zo eenvoudig en snel te installeren als je gewend bent bij een standaard VELUX dakraam. Er 
hoeft slechts één frame geplaatst te worden. Met het VELUX hijsgereedschap (ZZZ 237) plaats je het dakraam met behulp van een kraan 
zelfs in één handeling op het dak.

Kijk voor meer informatie op velux.nl/ggls

VELUX ACTIVE 
with NETATMO

Combineer met:

Een alles-in-één oplossing die 
een ruimte ventileert via slimme 
sensoren en zonwering en rolluiken 
proactief bedient op basis van 
lokale weersvoorspellingen in 
combinatie met gemeten waarden 
binnenshuis.

Drie modellen:
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     Ieder jaar is het weer enorm spannend wie er vandoor gaan met de titel ‘Montagepartner 
van het jaar’. Deze verkiezing organiseren we jaarlijks om onze VELUX Montagepartners 
te prijzen voor hun vakmanschap, klantgerichtheid en innovativiteit. Vanwege de 
coronamaatregelen stond er dit keer een roadshow gepland om de awards uit te reiken. Helaas 
ging het uiteindelijk niet door vanwege aangescherpte maatregelen en de lockdown. Maar, niet 
getreurd! Zodra de situatie het toelaat zetten we de roadshow alsnog voort om de winnaars 
hun welverdiende VELUX Award te overhandigen.

Bedankt voor jullie inzet en hartelijk 
gefeliciteerd met jullie prijs!

Montagepartners 
van het jaar 2020

De winnaars werden bepaald aan de hand van vier beoordelingscriteria: het aantal uitgevoerde opdrachten 
in 2020, het scoringspercentage van aanvraag naar opdracht, klanttevredenheid en reactiesnelheid. Naast de 
bekende drie categorieën is dit jaar een vierde categorie geïntroduceerd: Dakkapel partner van het jaar. 
Er zijn nu dus maar liefst acht winnaars!

1. Categorie Groot landelijk opererend montagebedrijf: 
Dakven

2. Categorie Dakkapel partner: 
BASkapel

3. Categorie Nieuwkomer: 
Richardus

4. Categorie Regionale montagebedrijven:
Henk Kenter: regio Noord Oost
DTW Timmerwerken: regio Noord West
Patrick Demas: regio Zuid Oost
Klus en Verbouw: regio Midden Oosten
Cooman: regio Zuid West

De winnaars

Bewust leven wordt steeds populairder. Gezond eten, meer bewegen en 
stoppen met roken: het is allemaal goed voor onze gezondheid. Ook de 
luchtkwaliteit heeft daar invloed op. Vooral op die van onze longen. Dit 
geldt voor buitenlucht, maar zeker ook voor de lucht in huis. 

In mijn werk bij Longfonds adviseer ik over gezonde lucht. Ik heb 
geleerd hoe belangrijk dit is in mijn vorige baan. Ik werkte als 
longverpleegkundige en sprak dagelijks mensen die last hadden van 
de lucht die zij inademen. Ik kwam bij hen thuis en leerde dat gezonde 
binnenlucht niet vanzelfsprekend is. Sindsdien maak ik mij hier hard 
voor. Als Longfonds zetten we ons in om het belang van gezonde 
lucht onder de aandacht te brengen. Vieze lucht is ongezond, ook voor 
mensen met gezonde longen. 

Helaas beseffen maar weinig mensen dat de lucht in huis 
vaak vervuild is. En dat die vieze lucht kan leiden tot allerlei 
gezondheidsklachten. Hoe gezond de lucht thuis is, heeft met van alles 
te maken: de bouwwijze en -materialen van het huis, de inrichting, de 
ventilatiemogelijkheden, het aantal bewoners en het gedrag in huis. 

Gelukkig kun je hier zelf invloed op uitoefenen. Als je gaat verbouwen 
en dus je woning gaat verbeteren, zorg er dan voor dat het op alle 
fronten een verbetering wordt en besteed ook aandacht aan de 
binnenluchtkwaliteit. Zelf hebben wij zeer recent ons huis laten 
verbouwen en ging het bijna mis. We waren ontzettend blij met onze 
uitbouw en de prachtige nieuwe achterpui, totdat we beseften dat er 
geen ventilatiemogelijkheden waren (terwijl dit wel afgesproken was). 
Foutje! Ik ben alert op dit onderwerp, maar zelfs bij mij duurde het 
even voordat ik het doorhad. In veel andere gevallen denken mensen 
hier wellicht nooit aan. Daarom is het beter als er door vakmensen 
geadviseerd wordt over gezondheid en dit in het verbouwingsplan 
meteen meegenomen wordt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan 
materiaalgebruik en ventilatie wanneer mensen een ruimte in huis 
gaan verbouwen. 

Sinds kort bestaat het platform ‘Gezond Binnen’. Hierin bundelen 
partijen met kennis van een gezond binnenklimaat hun krachten. 
Naast Longfonds maakt onder andere ook VELUX deel uit van dit 
platform. Gezamenlijk bieden we praktische handvaten voor iedereen 
die het binnenklimaat wil verbeteren. Gezonde lucht is namelijk 
letterlijk van levensbelang.

Jojanneke van Hardeveld
Projectleider Gezonde Lucht bij Longfonds

Vanaf de eerste steen bijdragen 
aan een gezond binnenklimaat

In deze editie van de Clubkrant: 
Jojanneke van Hardeveld, 
projectleider Gezonde Lucht 
bij Longfonds.

VELUX dakraam met 
onderhandgreep voor 
hoge inbouw
     Om een gezond en prettig binnenklimaat te 
creëren, is de positie van dakramen erg belangrijk. 
Je wilt ervoor zorgen dat er voldoende daglicht 
binnenkomt en dat de klant het dakraam makkelijk 
kan openen om frisse lucht binnen te laten. Daarom 
adviseren we om een VELUX tuimelvenster tussen 
de 80 cm en 130 cm boven de vloer te plaatsen. 
Soms kan dit niet, bijvoorbeeld in woningen met 
hoge knieschotten of bij toepassing van een 
zonnepaneelsysteem op het dak. Speciaal voor deze 
situaties is er nu een VELUX tuimelvenster met 
onderhandgreep.

Dit nieuwe VELUX tuimelvenster met onderhandgreep (type 
GGL-B) heeft naast de bekende VELUX bovenhandgreep/
ventilatieklep ook een extra bedieningshandgreep aan de 
onderzijde. Hierdoor heeft jouw klant eenvoudig toegang tot 
daglicht en frisse lucht, ook wanneer het dakraam hoog in het dak 
is ingebouwd. Je plaatst dit raam tussen de 130 cm en 160 cm 
boven de vloer. Door de tweepuntssluiting kan de klant de ruimte 
veilig ventileren.

Vertrouwde VELUX kwaliteit
Door het hoogwaardige ontwerp sluiten alle VELUX 
raamdecoratie- en installatieproducten ook perfect op dit 
nieuwe dakraam aan. Zo bescherm je de woning tegen 
oververhitting. Verder is het tuimelvenster voorzien van 
HR++-beglazing met standaard premium glaseigenschappen, 
zoals gelamineerd veiligheidsglas, een geharde buitenruit, 
regencontactgeluidreductie en een UV-filter. Je monteert hem 
zoals je gewend bent, net als alle andere VELUX dakramen.

Kijk voor meer informatie op velux.nl/gglb

Nieuw
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Gegarandeerd wooncomfort, 
ook tijdens de zomerse dagen

      De Nederlandse zomers worden steeds warmer. Een lekker zonnetje is prettig, maar dit moet niet ten 
koste gaan van het wooncomfort. Met steeds beter geïsoleerde woningen is het lastig om de warmte 
’s zomers energiezuinig uit huis te krijgen én te houden. Daarom wordt het thema woningverbetering 
steeds belangrijker. Jouw klanten willen oplossingen die goed zijn voor het milieu, de portemonnee, hun 
wooncomfort en gezondheid. Met VELUX warmtewerende oplossingen zorg je voor een tevreden klant. 

Check Gezond Binnen!
Zit jij of je klant met vragen over het binnenklimaat? Onlangs is het online consumentenplatform Gezond Binnen 
gelanceerd. Je vindt hier antwoorden op vele vragen rondom binnenklimaat. De handige content op de website wordt 
continu aangevuld. Neem eens een kijkje en geef het door aan je klanten. Onder andere VELUX en het Longfonds zijn 
initiatiefnemer van dit platform. Mis je onderwerpen? Laat het ons weten en wie weet vind je jouw onderwerp straks 
terug op www.gezondbinnen.nl.

Voorkom oververhitting  
Sinds 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen en de TOjuli-eis van kracht. Laatstgenoemde verplicht tot het verkleinen van het 
risico op oververhitting in een nieuwbouwwoning. Nieuwe woningen zijn luchtdicht, hebben een goede isolatie en houden 
warmte lang vast. Oververhitting ligt dus op de loer en dat brengt het wooncomfort in gevaar. Om te voldoen aan de 
gestelde eis kun je jouw klant adviseren over warmtewerende oplossingen, zoals zonwering en zomernachtkoeling. Het 
liefst in combinatie met VELUX ACTIVE, een geautomatiseerd systeem, voor optimaal gebruikersgemak.

Verbeter de woning met verduisterende buitenzonwering  
In het uitgebreide VELUX assortiment vind je altijd de juiste warmtewerende producten voor jouw klant. Zo is er 
de elektrisch aangestuurde VELUX INTEGRA® buitenzonwering op zonne-energie type SSS. Deze verduisterende 
buitenzonwering weert de zonnewarmte en combineert dit met effectieve verduistering. Zo sla je twee vliegen in één klap. 
Op zonnige dagen blijft de woning overdag koeler en de lichtdichte stof verduistert de ruimte voor een betere nachtrust. 
Daarnaast maakt de motor nauwelijks geluid waardoor de zonwering geruisloos sluit. Een mooie verbetering aan de 
woning van je klant dus. Het moderne ontwerp integreert bovendien met het dak, werkt op zonne-energie en is op afstand 
bedienbaar met een vooraf gekoppelde wandbediening. 

Tip: Met de VELUX ACTIVE Starterkit (KIX 300) wordt 
de verduisterende buitenzonwering vanaf elke gewenste 
locatie eenvoudig bediend met een smartphone

Zomernachtkoeling voorkomt 
oververhitting:
Bouw•Novum 5.4 woning
      Er is steeds meer aandacht voor integrale woonoplossingen waar circulariteit, energieneutraal 
wonen en levensloopbestendigheid samenkomen. Een van de weinige woningen waarbij dit in de 
praktijk daadwerkelijk samensmelt én waar comfort voor de bewoners hoog in het vaandel staat is 
de Bouw•Novum 5.4 woning. Omdat wooncomfort voor de bewoners op de eerste plek komt, is er 
ook veel aandacht voor het voorkomen van hittestress. Dit vraagstuk wordt onder andere opgelost 
door zomernachtkoeling via een zonneschoorsteen in combinatie met nachtventilatieluiken.

Aandacht voor oververhitting 
Het wordt steeds moeilijker om onze woningen tijdens de warmere zomers koel te houden. Deze oververhitting is erg onaangenaam. 
Hoge temperaturen kunnen bovendien leiden tot hittestress, een steeds groter probleem dat zorgt voor verminderde productiviteit 
en oververmoeidheid. In het ontwerp van woningen worden zaken als een overstek, zonwerende beglazing, zonweringssystemen en 
zomernachtkoeling steeds belangrijker.

In de Bouw•Novum 5.4 woning speelt een zogenoemde zonneschoorsteen een belangrijke rol in het energiezuinige concept. Deze zorgt 
ervoor dat de woning op een duurzame manier wordt geventileerd, verwarmd, maar ook gekoeld.

Natuurlijk koelen 
De woning maakt gebruik van zomernachtkoeling, waardoor er ’s nachts wordt geprofiteerd van de koelere buitenlucht. Na een zomerdag 
kan de woning eenvoudig en energiezuinig op een natuurlijke wijze worden gekoeld door thermische trek. De zonneschoorsteen in 
combinatie met nachtventilatieluiken van Duco zorgen hiervoor. 

Zonneschoorsteen met vijf VELUX dakramen
VELUX Nederland is kennispartner bij de realisatie van het woningconcept. De zonneschoorsteen voor extra daglicht en natuurlijke 
ventilatie is voorzien van vijf VELUX dakramen. Twee hiervan zijn op afstand bedienbare VELUX INTEGRA® dakramen. Om oververhitting 
verder tegen te gaan, is er gekozen voor rolluiken. VELUX ACTIVE verbindt de producten met elkaar en zorgt dat de rolluiken 
automatisch sluiten bij te veel warmte en de dakramen opengaan wanneer dit gewenst is voor het binnenklimaat. 

Toets oververhittingsrisico’s
Het ontwerp van de Bouw•Novum 
5.4 woning is getoetst aan 
oververhittingsrisico’s, met en 
zonder zonneschoorsteen. Een 
zonneschoorsteen vergroot de kans op 
een comfortabele binnentemperatuur 
(tussen 20-25 °C) in alle ruimten. 
Ook vermindert de nachtelijke 
temperatuuroverschrijding van 27 °C 
sterk, tot minder dan 75 uur per jaar. 
Natuurlijk zorgt de zomernachtkoeling 
ook voor een verbetering van de 
luchtkwaliteit, die door het Duco 
ventilatiesysteem op een uitstekend 
niveau wordt gehouden. Door de 
dakramen in de zonneschoorsteen te 
openen verbetert het CO2-niveau met 
21% op jaarbasis. ’s Nachts worden 
CO2-niveaus benaderd die gelijkstaan 
aan achtergrondniveaus in een 
buitensituatie.
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Upgrade het binnenklimaat 

van jouw klanten met 
VELUX ACTIVE

    Lichten, thermostaten en deurbellen die 
je op afstand kunt bedienen, ‘zelf’ nadenken 

en misschien wel met elkaar communiceren. 
Zogenoemde home automation vindt steeds vaker 
hun weg richting de Nederlandse huiskamers. 
Logisch, want geautomatiseerde oplossingen in 
en rond het huis zijn een slimme manier om de 

woning en het woongenot te verbeteren. Wat nou 
als jij jouw klanten dit comfort kan geven op het 
gebied van binnenklimaat? VELUX ACTIVE with 
NETATMO volgt de luchtkwaliteit en -temperatuur 
en houdt automatisch het binnenklimaat fris en 

gezond. Het kan dus!

Zes op de tien Europeanen lucht niet twee keer per dag het huis 
door. Voor een gezond binnenklimaat is dit wel belangrijk. Ook 
zijn we in Nederland niet gewend om de gordijnen en rolluiken op 
het juiste moment te sluiten om de warmte buiten te houden. Om 
jouw klant een handje te helpen is er VELUX ACTIVE.

Automatisch een gezond binnenklimaat
VELUX ACTIVE verbindt VELUX INTEGRA® producten met 
elkaar. Hierdoor beschermen gordijnen en rolluiken het huis 
automatisch tegen overmatige warmte en openen dakramen 
vanzelf om een briesje binnen te laten voor een gezonde 
luchtkwaliteit. Zo profiteert je klant maximaal van zijn 
gordijnen, rolluiken en dakramen.

Een zogenoemde gateway legt de data over het binnenklimaat 
(gemeten via een sensor) en de weersverwachtingen naast 
elkaar. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald of het openen van 
een raam het binnenklimaat zal verbeteren. Je klant kan het 
ook allemaal zelf bedienen met de intuïtieve VELUX ACTIVE 
with NETATMO app. Deze is bovendien voorzien van een 
‘vertrekschakelaar’ waarmee je eenvoudig alle ramen sluit als je 
het huis verlaat. Zo houdt je klant wel de controle maar krijgt 
hij ook een upgrade van het binnenklimaat zonder er moeite 
voor te doen.

ClubTip Even voorstellen….

De eerste vier maanden van 2021 liggen alweer achter ons. Helaas 
ervaren we nog iedere dag de beperkingen van de coronapandemie 
waar we nog steeds middenin zitten. Gelukkig zien we dat de vraag 
in de bouw onverminderd sterk blijft en dat het werk ondanks de 
beperkingen goed doorloopt. Ook wij zien dat er veel vraag is naar 
VELUX producten en hier spelen jullie, als professionele verwerkers 
ervan, een belangrijke rol in. De afgelopen tijd hebben we binnen 
de VELUX organisatie een aantal veranderingen doorgevoerd in de 
bedrijfsstructuur waar ik graag even bij stil sta. 

De belangrijkste verandering is dat VELUX Nederland 
onderdeel is geworden van een regionale organisatie. Samen 
met VELUX Scandinavië, VELUX Groot Brittannië & Ierland  en 
VELUX België vormen we VELUX Regio Noord West. Vanuit 
deze nieuwe regionale organisatie worden vanaf dit jaar een 
aantal ondersteunende werkzaamheden ingevuld, waaronder 
marketing. Voor VELUX Nederland betekent dit dat we 
vanaf nu werken met een kleinere lokale marketingafdeling. 
Dit doen we in nauwe samenwerking met VELUX Noord 
West. Het voordeel van deze nieuwe manier van werken is 
dat we door de krachten te bundelen de kwaliteit van onze 
marketingwerkzaamheden kunnen verhogen. Een aantal van 
onze ervaren Nederlandse collega’s hebben binnen VELUX 
Noord West een nieuwe uitdaging gevonden, van waaruit ze 
nu voor meerdere landen werken. 

Helaas is een voor jullie bekende collega, Pier Bosscher, met 
ingang van dit jaar niet langer werkzaam bij VELUX. Pier 
was vanuit marketing verantwoordelijk voor onder andere 
de montagepartners en Rewards leden. Vanaf nu zullen de 
meeste van zijn taken richting jullie worden overgenomen 
door de regionaal werkende accountmanagers, 
verantwoordelijk voor de kleine aannemerij. Ik stel ze hier 
graag nog even aan jullie voor.

Met dit sterke en enthousiaste team weet ik zeker dat we er 
samen met jullie een prachtig jaar van gaan maken!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Proemstra

Ontdek de nieuwe 
collectie VELUX 
raamdecoratie
Vanaf 1 mei 2021 is onze nieuwe collectie 
raamdecoratie beschikbaar. Verkoop je een 
nieuw dakraam, informeer de klant dan ook 
direct over de raamdecoratiemogelijkheden. 
Wat jouw klant ook zoekt, van decoratieve 
rolgordijnen tot verduisterende en 
warmtewerende buitenzonwering, met ons 
ruime assortiment is er voor ieder wat wils. 
Naast de traditionele, geborstelde aluminium 
zijgeleiding, is de raamdecoratie nu ook 
beschikbaar met witte zijgeleiding. Hierdoor 
sluit deze naadloos aan op een wit raamkozijn 
en de vaak met witstucwerk afgewerkte 
muren. Dankzij de licht- en warmteregulerende 
eigenschappen is raamdecoratie een mooi 
voorbeeld van slimme woonverbetering. Zo 
draag jij bij aan voldoende daglicht en een 
aangenaam binnenklimaat voor jouw klanten.

Vraag de brochure met de nieuwe collectie 
aan via www.velux.nl/brochures: 

Technische Helpdesk voor al je technische vraagstukken
Heb je vragen over onderstaande onderwerpen, neem dan contact op met onze Technische Helpdesk.
• Installatievragen
• Technische productvragen
• Specificaties en afmetingen
• Detailtekeningen en installatie-instructies
• Adviesvragen op technisch gebied

Neem contact op met de reguliere Customer Care (voor professionals) als je vragen hebt over:
• Prijsaanvragen
• Bestellingen
• Marketing en acties
• Montageportal

Contactgegevens Technische Helpdesk Tel: 030 – 6629620 • Mail: support@velux.nl

Veranderingen binnen onze 
organisatie

Joost Vet

Joost Olde Damink

Eric Velthuis - 
Accountmanager regio Zuid West

Demet Dagdeviren - 
Sales Support

Marc Onwezen - 
Sales Support

Victor Adèr - Accountmanager regio 
Midden Nederland

Raino Boudewijns - Accountmanager 
regio Brabant & Limburg

Jan Mussche - 
Accountmanager Noord Oost

Jeroen Proemstra - 
Market Director Nederland

Jerry van Dijk - 
Sales Manager

André van Duijn - 
Accountmanager regio Noord West

André van Duijn
0646356192

Eric Velthuis 
062919239 Raino Boudewijns 

0622790795

Victor Adèr 
0653927045

Jan Mussche 
0651172617
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      Vijftien jaar geleden richtte Martin de Beus zijn eigen bedrijf Dakramennederland op. Inmiddels is het een 

soort familiebedrijf, want het hele gezin helpt mee. Martin en zoon Demi doen het installatiewerk. Vandaag zijn ze 

bij een klant in Warnsveld. In de slaapkamer op zolder zit aan één kant al een dakkapel, maar die is net te hoog om 

goed naar buiten te kunnen kijken. De klant wil graag meer licht in de slaapkamer en uitkijken over de weilanden 

aan de andere kant van het huis. De klant vroeg advies over de beste oplossing. In overleg is besloten om twee 

MK10 dakramen plaatsen. Dit dakraam scharniert aan de bovenkant in plaats van in het midden, waardoor de 

klant probleemloos kan genieten van het uitzicht over de weilanden. 

De werkdag van een montagepartner: 
Dakramennederland 

08:30 uur: Martin en Demi spreken ’s ochtends af bij de klant. In overleg bepalen ze waar de twee VELUX dakramen moeten komen. 
De klant is akkoord dus ze kunnen beginnen! Als alles is afgedekt, zaagt Martin het werkgat en halen ze de dakpannen naar binnen.

08:30 uur: De volgende dag is het tijd voor 
de afwerking. Demi schiet de afwerking in 
het hout en klikt het raam vervolgens in de 
vergrendeling omdat het een uitzetraam 
is. Hij klopt de slabbe mooi in model om de 
dakpannen heen. De dampremmende folie 
wordt geplaatst om condens te voorkomen.

10:30 uur: Buiten zagen ze de 
latjes op maat. Vervolgens zet 
Demi het isolatiekader in elkaar.

11:00 uur: Samen werken ze de beide 
VELUX dakramen vanbinnen netjes af. 
Dat ziet er weer strak uit! Ze leggen de 
klant uit hoe de dakramen werken en 
hoe ze deze goed kunnen onderhouden. 
De klant is dik tevreden. Ze genieten 
van de enorme hoeveelheid daglicht 
in de slaapkamer en natuurlijk van het 
prachtige uitzicht.

12:00 uur: Zo, tijd voor een bakje koffie 
en een boterham. Ook een stuk fruit 
mag niet ontbreken, zodat ze weer vol 
energie aan de slag kunnen.

12:30 uur: Martin zet de raveelbalken en slapers erin. Het blijkt dat er op het dak een afvoerpijp zit, precies voor de plek waar het 
dakraam komt. Dit was aan de binnenkant niet zichtbaar. Een installateur gaat de pijp binnenkort verplaatsen. Daarna hangen ze het 
eerste raam erin en stellen het in. Demi werkt dit raam af en Martin begint intussen aan het volgende raam. 



Club

Willems Weetje 

    Veel van je klanten staan er wellicht niet bij stil, maar door VELUX dakramen 
te koppelen zorg je voor nog meer uitzicht, frisse lucht en minder energieverbruik. 
Door de slim ontwikkelde koppelgootstukken van VELUX stelt jouw klant zelf zijn 
ideale combinatie dakramen samen. Met het nieuwe side-by-side installatiepakket 
is het koppelen van VELUX dakramen nóg makkelijker voor jou en zorg je voor een 
nette afwerking.

Gemakkelijk bestellen en installeren
Dit verbeterde installatiepakket maakt het bestel- en installatieproces voor jou als installateur 
makkelijker dan voorheen. Losse onderdelen bestellen is hiermee niet meer nodig. Het alles-in-één-
pakket bevat alles wat je nodig hebt voor het koppelen van twee VELUX dakramen. Naast het 
bestelgemak biedt het pakket ook installatiegemak. In plaats van twee losse manchetten, bevat 
dit pakket één perfect passend waterkerend manchet. Je vindt hierin ook de ondersteuningsbalken 
en een passend isolatieframe. De afwerking gaat een stuk sneller en netter door de opklikbare, 
aluminium afdekplaat in dezelfde kleur wit als de dakramen. Dit zorgt voor een snellere, nette 
afwerking en verkleint de ruimte tussen de dakramen. 

Verbeterd installatiepakket voor het 
koppelen van VELUX dakramen 

De voordelen op een rij 
• Eén installatiepakket voor het koppelen van 
 twee losse dakramen
• Eenvoudige afwerking aan de binnenzijde 
 door de aluminium afdekplaat, in dezelfde 
 kleur wit als het dakraam
• Eén passend waterkerend manchet in 
 plaats van twee losse manchetten
• Eén passend isolatieframe
• Nieuw draagbalksysteem

Doe je klant en jezelf een plezier, check de 
mogelijkheden en het gemak van dit nieuwe 
installatiepakket voor gekoppelde dakramen. 

Groeten van Willem


