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Vervangingscampagne:
weg met die oude 
dakramen! 
      Veel Nederlandse huizen hebben een zolder met dak-
raam. Een groot aantal van die ramen zijn al wat ouder en 
aan vervanging toe. VELUX Nederland lanceerde op 1 sep-
tember een speciale campagne om mensen te stimuleren om 
hun oude dakramen te vervangen. Zowel voor consumenten 
als VELUX Clubleden was het in deze periode extra de moei-
te waard om een dakraam te (laten) vervangen.  

Daglicht doet wonderen 
in monumentaal 

Amsterdams pand
      De vervanging van een groot aantal dakramen in een oud pakhuis aan 
de Amsterdamse Geschutswerf was voor Kryn de Groot en zijn zoons 
Jelle en Wietse van Fa. Timmerbedrijf de Groot een bijzondere klus. In alle 
appartementen op de bovenste verdieping van het monumentale pand 
zaten meerdere dakramen, die wegens aanhoudende lekkageproblemen 
moesten worden vervangen. Het werd geen doorsnee 1-op-1 vervanging, 
bij verschillende appartementen werd maatwerk geleverd. “Dit was een 
geweldige uitdaging, een prachtige klus”, zo vertelt Kryn.

Geen 

doorsnee 

1-op-1 

vervanging
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Een dakraam is zeker na zo’n 20 of 25 jaar, een keer aan vervanging toe. Ook helpt vervanging 
om aan moderne standaarden te voldoen. Met deze campagne hoopte VELUX Nederland het 
bewustzijn te vergroten dat het belangrijk is om dakramen tijdig te vervangen en dat dit ook 
snel, eenvoudig en relatief goedkoop kan.

Zelf campagne voeren
De vervangingsactie was specifiek gericht op wijken waar behoefte was aan het vervangen 
van dakramen. Daarom hebben we VELUX Clubleden de mogelijkheid gegeven om actief 
campagne te voeren. Zij konden promotiemateriaal opvragen bij ons en zelf verspreiden in 
wijken waarvan ze wisten dat daar veel oude dakramen zaten. Ook ons personeel heeft de 
kans gekregen om in hun eigen buurt te flyeren. Verder zijn we veel op de radio te horen 
geweest en was er ook online via social media en de website veel aandacht voor deze actie. Zo 
probeerden we zoveel mogelijk huizenbezitters te bereiken.

Stimulans
Wanneer een Clublid gebruik maakte van een speciaal gootstuk om een verouderd VELUX 
dakraam te vervangen en zijn product registreerde, kreeg hij € 25,- aan tegoed wat te 
besteden is bij bol.com, Media Markt of Ticketmaster. Het was dus voor Clubleden de moeite 
waard om campagne te voeren, zeker ook omdat vervanging van een dakraam met het 
speciale VELUX renovatiegootstuk slechts in enkele uren kan worden afgerond. Consumenten 
konden tot € 100,- terugkrijgen door op de website een kortingscode te verzilveren. Daarnaast 
gaven we op verschillende artikelen ook nog eens een aparte korting. Op deze manier hoopten 
we zoveel mogelijk stimulans te bieden om oude dakramen te vernieuwen. De resultaten waren 
behoorlijk goed, er zijn flink wat aanvragen binnen gekomen via de website.

Oud

Nieuw

€ 25,- 
tegoed voor 

bol.com, Media Markt of Ticketmaster

De vervanging was hoognodig. “De dakramen zelf gingen nog wel, maar met name het lood van de 
gootstukken aan de buitenkant was heel erg ingescheurd”, aldus Kryn. Karel Kits woont met zijn vrouw 
in één van de Amsterdamse appartementen. “Het pand is al 175 jaar oud en in 2001-2002 gerenoveerd 
tot appartementencomplex. In alle appartementen op de bovenste verdieping zijn toen drie dakramen 
aangebracht. Er waren echter veel lekkages en het zag er ook allemaal niet meer zo goed uit. Toen heeft de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) besloten om alle dakramen te laten vervangen.” 

Symmetrie
De vervanging werd uitgevoerd door Fa. Timmerbedrijf de Groot, dat ruim twintig jaar ervaring heeft met 
het monteren van VELUX dakramen. Kryn: “Dit was heel specialistisch, heel bijzonder. Het is een kostbaar 
pand, ook nog eens in hartje Amsterdam. We keken vanaf het dak zo op Artis, de dierentuin.” Alle bewoners 
gaven vooraf hun wensen en eisen aan in een gesprek met het timmerbedrijf. Daarbij werd ook gekozen voor 
uitbreiding van het aantal dakramen. “De dakramen zaten een beetje lukraak verdeeld. Om meer symmetrie in 
de woningen te krijgen, hebben we er ook nieuwe bijgezet. De meeste appartementen hebben er nu wel zes 
of zeven”, zo geeft Kryn aan. Ook in het appartement van Karel Kits kwam er een dakraam bij. Hij vertelt: “Wij 
hebben ons aantal uitgebreid van vijf naar zes. Dat brengt wat meer symmetrie. We hadden al een relatief 
licht appartement, maar dit geeft weer iets meer licht. Het scheelt toch!”

Wonderen
De bewoners van het appartementencomplex zijn erg tevreden over het eindresultaat. “Ze zijn anderhalve dag 
bezig geweest. Dat vond ik heel snel gaan. De nieuwe dakramen zijn er goed ingezet door de firma de Groot, 
het ziet er allemaal heel keurig uit. We gaan er vanuit dat het weer een hele tijd kan functioneren”, aldus een 
tevreden Karel Kits. Trots over het eindresultaat is er ook bij Kryn. “De dakramen in deze appartementen zitten 
op zo’n vier meter hoogte. Hoe dat licht van die hoogte binnenkomt, dat is prachtig om te zien. Dan doet daglicht 
echt wonderen.” 
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      Bij het vervangen van een VELUX dakraam kunnen heel goed de VELUX renovatiegootstukken 

EW en EL worden toegepast. De interieurafwerking hoeft hierbij niet aangepast te worden.

• Het EW renovatiegootstuk is goed te gebruiken bij geprofileerde dakbedekking tot 120mm hoogte.

• Het EL renovatiegootstuk is bij uitstek te gebruiken bij vlakke dakbedekking tot 16mm hoogte.

• Wanneer je een situatie wilt aanpassen naar de huidige standaard, dan adviseren wij altijd een 

 regulier EDW gootstuk te gebruiken.

De geïsoleerde gootstukken EW of EL 6000 brengen een warm isolatiekader rondom het dakraam aan.

Test nu gratis de VELUX 
renovatiegootstukken

Wilt u een 

van de vijf 

gootstukken 

testen? 
Stuur een e-mail naar club@velux.nl. Als u één van de testers 
bent, kunnen we u vragen om uw ervaringen in de volgende 
Clubkrant te delen.

Wie ben je?
Mijn naam is Alex Keizer, ik ben 47 jaar oud en 
woonachtig in de mooie Hanzestad Kampen. Hier woon 
ik met mijn vrouw Linda en onze drie zonen Niels, 
Wiebe en Michiel.

Hoe lang werk je al bij VELUX Nederland?
Vanaf 1 juli dit jaar ben ik werkzaam als Dealer-Account 
Manager voor het rayon Noord-Oost Nederland. 

Wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen. Daarnaast 
doe ik aan fitness en kijk ik op zaterdag vaak bij de 
korfbalwedstrijden van de jongens. Op zondag gaan 
mijn vrouw en ik bij mooi weer lekker langs de IJssel 
wandelen en belanden we meestal op een terrasje.

Wat is je functie binnen VELUX Nederland?
Mijn functie is Dealer-Account Manager. Mijn 
belangrijkste taken zijn het realiseren van 
verkoopdoelstellingen en het onderhouden en 
uitbouwen van mijn relatienetwerk.

Waar bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit?
Ik bezoek de dealers in Noord-Oost Nederland en 
ondersteun hen bij het optimaliseren van de verkoop 
van VELUX producten, onder andere door verkoop- en 
promotionele acties. Daarnaast kom ik ook graag in 
contact met montagepartners, zzp’ers en klusbedrijven 
om te kijken hoe we de omzet in VELUX producten 
kunnen verhogen. Ik geef tevens producttrainingen bij 
VELUX dealers en neem deel aan beurzen. 

Wat wil je de VELUX Clubleden meegeven?
Kijk regelmatig op de VELUX website. Vaak  is er 
speciaal voor Clubleden een leuke spaaractie waarmee 
u uw voordeel kunt doen. Als u met een klant in gesprek 
bent, vertel dan vooral over de kunststofdakvensters, 
de INTEGRA producten en over de mogelijkheid 
om dakvensters te koppelen. Vergeet ook niet om 
raamdecoratie en buitenzonwering aan te bieden. Dit 
zijn voor montagepartners de leuke extra’s.

Namens het complete VELUX team wens ik u veel 
arbeidsvreugde bij het monteren van de VELUX 
producten toe.

Even voorstellen… 
Alex KeizerAanpassing van de 

VELUX afdeklijsten
Sinds 15 november 2016 zijn de randen 
van de afdeklijsten van VELUX dakramen 
aangepast. De afdeklijsten krijgen een 
rondere en minder lange afwerking. 
Hierdoor is er minder kans op schade aan 
kleren, ellenbogen of armen wanneer u door 
het raam heen de gootstukken monteert.

Heeft u ook een 
idee voor VELUX 

Nederland met 
betrekking tot het 

verbeteren van onze 
producten?

Stuur dan een e-mail naar club@velux.nl
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Heerlijk wakker worden 
op een droomzolder

Ruimtelijk effect
De oude zolder was een don-

kere ruimte volgens Dorien. 

“Helemaal dichtgetimmerd, 

er zaten alleen aan de zijkant 

ramen in.” In overleg met 

VELUX werd besloten om de 

indeling te verbeteren. “We 

hebben alles eruit gehaald 

wat erin stond. Aan de ach-

terkant van de zolder hebben 

we een dakkapel serre laten 

plaatsen en aan de voorkant 

een dakraam. Die dakkapel 

serre geeft ook een heel 

ruimtelijk effect waardoor je 

echt ziet hoeveel ruimte er is. 

Normaal zijn bij een dakserre 

de bovenste drie panelen 

dicht, maar bij deze niet, het 

zijn eigenlijk zes dakramen! 

We slapen er uiteindelijk zelf, 

het is heerlijk om in zo’n open 

ruimte wakker te worden.”

Onverwacht
Het effect van de renovatie 

beperkte zich niet alleen tot 

de zolder. “Boven de zol-

dertrap hebben we nog een 

groot dakraam laten plaat-

sen. Daardoor krijg je ook 

heel veel licht op de eerste 

verdieping, dat hadden we 

niet verwacht”, aldus Dorien. 

Over het advies van VELUX 

is Dorien erg te spreken. “We 

zaten wel aan dakramen te 

denken, maar dit hadden we 

niet bedacht zo! Het is ook 

helemaal gestyled door VT 

Wonen. Zij hebben het erg 

leuk aangekleed.” Enige hin-

der van het plaatsen van de 

dakserre en het dakraam was 

er totaal niet. Dorien: “Heel 

snel en professioneel is dat 

gegaan. Ze weten precies hoe 

dat werkt. Voor je het weet is 

het dak open en zit het erop, 

onvoorstelbaar.” 

Extra verdieping
Nu Dorien en haar gezin 

ingetrokken zijn, is het volop 

genieten van het huis en de 

nieuwe zolder. Hoewel, de 

term zolder dekt de lading 

eigenlijk niet meer. Dorien: 

“Het is echt een verrijking van 

het huis. Bij een zolder heb je 

altijd een beetje een muf idee, 

daar zet je oude spullen neer. 

Maar je kunt er echt iets van 

maken. Het is een volwaar-

dige extra verdieping van ons 

huis geworden!”

Bouwbedrijven, klussers, zzp’ers; veel bedrijven 
verdringen elkaar om de gunst van de klant. Soms gaat 
er veel tijd (en geld!) inzitten om een klant binnen te 
halen. Als u ‘m dan binnen heeft, hou hem dan vast!

Bestaande klanten leveren in veel gevallen meer op 
dan nieuwe klanten. Supermarkten, tankstations en 
bouwmarkten bouwen allerlei klantenbestanden op met 
de meest uiteenlopende spaaracties, bonuskaarten en 
familiepasjes. Dat doen zij niet voor niets, het levert op. 

In de bouw gaat het vaak anders. Als de klus is 
geklaard, gebeurt het nog maar al te vaak dat er wordt 
opgeleverd, handen geschud en afscheid genomen. En 
zolang er geen klachten of vragen van de opdrachtgever 
zijn, is het einde relatie. Zonde. Als het stof weer is 
neergedaald, zijn er misschien nog aanvullende wensen. 

Natuurlijk hebben de meeste mensen na een flinke 
verbouwing even behoefte aan rust. Op een gegeven 
moment is de klant blij dat het werk kan worden 
opgeleverd zodat er weer wat rust in de tent is. Maar 
in de weken, maanden en jaren daarna zijn er altijd wel 
zaken die vervangen of gerepareerd moeten worden. 
Belangrijk dus dat bedrijven op het netvlies van klanten 
blijven. Uit onderzoek blijkt echter dat veel klus- en 
bouwbedrijven hier maar weinig aandacht aan besteden. 

Terwijl het zo eenvoudig is. Stuur eens een e-mail of een 
nieuwsbrief en u bent weer even onder de aandacht. Dat 
een goed klantencontact daadwerkelijk oplevert, blijkt uit 
verschillende onderzoeken die laten zien dat consumenten 
bereid zijn om meer uit te geven aan een bedrijf dat hen 
goed helpt en waarbij ze betrokkenheid voelen. Een vast 
klantenbestand kan zorgen voor uw beste ambassadeurs. 
Zij zullen namelijk hun ervaringen delen met anderen. Hier 
kunt u hen natuurlijk ook om vragen.

Nieuwe klanten binnenhalen blijft van levensbelang. 
Maar vaste klanten zijn onbetaalbaar, en dat merkt 
u vooral tijdens een crisis zoals we net hebben 
beleefd. Vaste klanten zijn het fundament voor iedere 
onderneming.
 

Rob de Groot
Directeur Stichting BouwGarant

Haal meer uit uw klant  

In deze editie van de Clubkrant: 
een column van 
Rob de Groot, directeur 
Stichting BouwGarant.

Met circa 1600 aangesloten bouwbedrijven is BouwGarant het 
grootste keurmerk in de bouw van Nederland.

      Voor Hanno en Dorien van der Poel schijnt letterlijk en figuurlijk de zon. Een dag nadat het 
gezin de sleutel van hun nieuwe huis ontving, wonnen ze de VELUX droomzolder verbouwing 
t.w.v. €10.000,-. “Het huis moest volledig gerenoveerd worden, dat was gewoon nodig. We 
hadden ook plannen om de zolder te renoveren. Alleen wisten we natuurlijk niet dat we dit 
zouden winnen. Het is echt nog veel mooier geworden dan verwacht”, aldus een gelukkige 
Dorien, die nu enkele weken in het nieuwe huis woont.

“Het is 
echt 
een 
verrijking 
van het 
huis.”

Winnaar VELUX verbouwing t.w.v. 
€ 10.000

Voor de verbouwing Tijdens de verbouwing Na de verbouwing
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Training door de ogen van… 

Henk Kenter
     De VELUX Modulaire Lichtstraat (VMS) werd twee jaar geleden op de consumen-
tenmarkt geïntroduceerd. Klussenier Henk Kenter uit Nieuwe Pekela volgde de training 
VELUX Modulaire Lichtstraten, die erg goed beviel. “Hier zat ik echt op te wachten”, al-
dus Henk. Hij vertelt ons over zijn ervaringen.

Henk: “Ik heb al twee klanten gehad die naar dit product vroegen.” Alle reden dus om een training te volgen voor het 
installeren van een VMS. “Ik heb ook tegen die klanten gezegd, ik wil eerst weten waar we het over hebben, hoe het product 
gemonteerd wordt. De lichtstraten kunnen wel 2.40 meter hoog bij zes meter breed worden”, vertelt Henk. 

Praktische insteek
De training is Henk goed bevallen. “De insteek was heel nadrukkelijk: ‘jongens, we gaan de praktijkruimte in.’ Je hebt het 
product tenminste fysiek in handen. Nu weet ik waar ik op moet letten en rekening mee moet houden qua montagetijd en 
materialen. Dat is bij de VMS heel belangrijk.” 

Knutselen
Henk en de andere cursisten waren blij dat VELUX Nederland deze training verzorgt. “Ik had er al eerder om verzocht. Ik wil 
graag een training volgen waarin ik iets commercieels leer en het liefste iets wat ik nog niet weet.” Dat was bij de training 
VELUX Modulaire Lichtstraten zeker het geval. Henk: “Ik wilde echt zelf met de VMS werken en er meer over weten. Ik vond 
het een succesvolle training.” 

Meer weten over deze training? Kijk op www.velux.nl/training Vergroot uw advies- & praktijkvaardig-heden met een VELUX training

     Social media nemen een belangrijke plaats in ons dagelijks leven in. Ook in de bouwsector zijn 
kanalen als Facebook, LinkedIn en Twitter niet meer weg te denken. Hoe gebruiken klusbedrijven deze 
platforms precies? Voor welke doeleinden zetten zij social media (zakelijk) in? 

Facebook populairste sociale medium onder klusbedrijven 

In de BouwKennis Communicatiemonitor 2015 is onderzocht 
hoe verschillende marktpartijen uit de bouwsector gebruik 
maken van social media. Onder klusbedrijven blijkt Facebook 
het sociale medium wat het meest gebruikt wordt. Dit plat-
form wordt door 57% van de ondervraagden zakelijk ingezet. 
LinkedIn, toch hét sociale medium wat met zakelijk gebruik 
wordt geassocieerd, wordt door 21% van de klusbedrijven 
gebruikt, met Twitter hier kort achter (19%). 

Het is interessant om het gebruik van social media onder 
klusbedrijven nader te bekijken. Uit het onderzoek blijkt dat 
58% van de respondenten informatie zoekt via social media. 
Hierbij gaat het vooral om het zoeken naar productinforma-
tie (26%). Zelf deelt 60% van de klusbedrijven informatie 
via social media, meer dan dit bij andere marktpartijen het 

geval blijkt. De belangrijkste redenen die hiervoor genoemd 
worden, zijn dat men het interessant acht voor klanten 
(14%) en vakgenoten (9%). 

Klusbedrijven gebruiken social media naast het zoeken naar in-
formatie vooral om te netwerken. Bij 29% van de respondenten 
is dit het geval. Het bereikbaar zijn voor klanten wordt in het 
geheel niet genoemd. Dit is opvallend, gezien de mogelijkheden 
op het gebied van serviceverlening en webcare die bijvoorbeeld 
Twitter en WhatsApp bieden. Ook de uitgebreide advertentie-
opties waar bedrijven op sociale media gebruik van kunnen ma-
ken, worden door klusbedrijven nog nauwelijks benut. Slechts 
11% gebruikt Facebook of andere kanalen om de eigen verkoop 
te stimuleren. Hier liggen dus nog kansen voor klusbedrijven om 
hun activiteiten op social media uit te breiden.

Volg de VELUX Club ook op Facebook
     Speciaal voor aannemers heeft de VELUX Club op Facebook een groep aangemaakt. Hier 
vindt u het laatste nieuws over onze producten, trainingen en VELUX Nederland zelf. Daarnaast 
kunt u zelf vragen stellen. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onderzoek

De VELUX Club helpt 
u verder!

Wilt u lid worden van de VELUX Club op Facebook? Ga dan naar 
www.facebook.com/groups/veluxclub
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PV-integratie: de stand van zaken
    Op het gebied van zonnepanelen (PV-panelen) is een trend zichtbaar: Building Integrated 

PV-systemen worden steeds vaker toegepast. Waar PV-toepassingen eerst vooral via ‘op dak’ 

systemen werden aangelegd, zien we dit langzamerhand verschuiven naar toepassingen waarbij 

PV-systemen de dakpannen volledig vervangen. Om te zorgen dat consumenten de ruimte achter 

het hellende dak optimaal kunnen gebruiken, is het aan te raden om al in de installatiefase na te 

denken over hoe licht en lucht in de woning een rol spelen bij PV-systemen. Deze worden immers 

voor zo’n 25 jaar neergelegd en het is niet mogelijk om na installatie ervan nog een dakraam in te 

bouwen. Het direct integreren van één of meerdere dakramen is daarom een goede optie. VELUX 

Nederland heeft hiervoor diverse oplossingen beschikbaar.

Om de toenemende kosten voor energie onder controle te 
houden, kiezen steeds meer consumenten ervoor om PV-
oplossingen toe te passen op hun dak. Dit is aantrekkelijk, 
doordat er verschillende prikkels aanwezig zijn om PV-
toepassingen aan te schaffen. De Nederlandse overheid 
stimuleert met subsidies het gebruik van PV-systemen, 
met in het achterhoofd het Energieakkoord en de diverse 
convenanten die in Europa zijn getekend. Ook kan de BTW 
worden teruggevraagd via de belastingaangifte en is er 
de optie om een teveel aan opgewekte stroom via het 
elektriciteitsnet terug te geven aan de energiemaatschappij, 
waarvoor de consument een vergoeding kan ontvangen. 

Renovatie en nieuwbouw
PV-toepassingen zijn zowel bij bestaande huizen als 
nieuwbouw een goede oplossing. De PV-systemen leveren een 
bijdrage aan de energiezuinigheid van de woning en daarmee 
wordt ook het energielabel verbeterd. Nieuwbouwhuizen 

                     € 60 miljoen subsidie 
      beschikbaar voor renovatie

       Tot en met 31 december 2018 verleent de overheid in totaal € 60 miljoen subsidie op energiebesparende 
  renovaties met de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis. Renoveren kon nog nooit zo voordelig!

ClubTip

Er zijn een paar belangrijke spelregels om voor de subsidie in aanmerking te komen. De subsidiemaatregel is toe te passen door woningeigenaren of 
Verenigingen van Eigenaren. Er dienen minimaal twee energiebesparende maatregelen te worden getroffen. Daarbij is het type woning leidend voor 
het minimaal toegepaste m² isolatiemateriaal. 

Voordeel voor de consument
Door de subsidieregeling kunnen energiebesparende maatregelen voor uw klant erg voordelig uitpakken. Neem deze aspecten dan ook mee in het 
adviesgesprek met de consument.  

Als een particulier zijn zolder isoleert en de gevel voorziet van HR++ glas, kan de vervanging van de dakramen hier ook bij opgeteld worden. VELUX 
dakramen zijn standaard voorzien van HR++ glas met een Ug-waarde van 1,1 W/m²K. Bij een raam van 1140 x 1180 mm is dan al een subsidie van   

 € 35,00 per raam van toepassing. Als dakramen met triple glas worden toegepast, kan de subsidie zelfs oplopen tot € 45,00 voor het glas en 
€ 45,00 voor het kozijn, dus € 90,00 in totaal. Op de prijs voor arbeid voor zolderisolatie is tot slot ook nog steeds het verlaagde btw tarief van 6% 
van toepassing.

Subsidiemogelijkheden
   Kwaliteitseis Minimale afmetingen per type woning  Subsidiebedrag

A. Energiebesparende Minimale kwaliteit Vrijstaand 2-kapper Tussenwoning Etage woning Subsidie
maatregelen       (individuele woning)  
 Dakisolatie Rd ≥ 3,5 [m2K/W] 57 m2 38 m2 31 m2 15 m2 € 20,-/m2

 Gevelisolatie Rd ≥ 3,5  [m2K/W] 55 m2 40 m2 18 m2 13 m2 € 30,-/m2

 Vloer/bodemisolatie Rd ≥ 3,5  [m2K/W] 44 m2 32 m2 27 m2 20 m2 € 5,-/m2

 Spouwmuurisolatie Rd ≥ 1,1  [m2K/W] 50 m2 33 m2 15 m2 13 m2 € 5,-/m2

 Raam (HR++glas) U ≤ 1,2 [W/m2K]  15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 35,-/m2

 Raam (tripleglas) U ≤ 0,8 [W/m2K] 15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 45,-/m2

B. Aanvullende energie-
besparende maatregelen            

 Isolerende deur U ≤ 2,0  [m2K/W]         € 120/m2

 Isolerende kozijnen i.c.m. 

 triple glas U ≤ 1,5  [m2K/W]         € 45,-/m2

 1e x aanleg douchesysteem 

 met wtw Rendement 50%         € 140,- 

 1e x aanleg douchebak met 

 wtw systeem Rendement 50%         € 390,-

 1e x aanleg van een CO2 

 gestuurd of (de)centraal 

 gebalanceerd ventilatie-

 systeem met wtw Bouwbesluit         € 800,-

 Waterzijdig inregelen cv -         € 60,-

C. Zeer energiezuinig pakket Bovenop de onderstaande subsidiebedragen is er een bonus van € 4000,-

 Dakisolatie Rc≥6,5  [m2K/W] 57 m2 38 m2 31 m2 15 m2 € 20,-/m2

 Gevelisolatie Rc≥5.0  [m2K/W] 55 m2 40 m2 18 m2 13 m2 € 30,-/m2

 Vloer/bodemisolatie Rc≥4,0  [m2K/W] 44 m2 32 m2 27 m2 20 m2 € 5,-/m2

 Raam (HR++glas) U glas ≤ 0,8 [W/m2K] 15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 35,-/m2

 Raam (tripleglas) U glas ≤ 0,8 [W/m2K] 15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 45,-/m2

 Nieuw aanbrengen van een 

 CO2 gestuurd -of (de)centraal 

 gebalanceerd ventilatiesysteem 

 met wtw Bouwbesluit          € 800,-

 Luchtdichtheid Qv10 test ≤ 0,4          

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

zijn gebonden aan het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 
van 0,4, een laag getal. Om dat te bereiken kan heel veel 
isolatiemateriaal worden toegevoegd, maar ook technische 
installaties zoals een warmtepomp of PV-systeem dragen 
hieraan bij. Tijdens nieuwbouw komt het nogal eens voor dat 
daken vol worden gelegd met PV-systemen (fullroof). Wanneer 
dan niet gedacht wordt aan wat de licht- en luchtinval voor 
de ruimte achter het dak kunnen betekenen, is het voor 
consumenten lastig om de zolder optimaal te benutten. Dat 
is zonde, aangezien het vaak toch om een derde van het 
totaaloppervlak van een woning gaat.

Benut 
de ruimte 

achter het hellende 
dak optimaal door 
PV-systemen direct 

met één of meerdere 
dakramen te 
integreren

Waterdicht
VELUX Nederland heeft voor PV-integratie een vijftal 
oplossingen beschikbaar. Op de website worden deze 
getoond met daarbij ook een productinformatieblad en 
DWG-CAD tekening. Door het goed uitwerken van de details 
zorgen we ervoor dat een waterdichte afsluiting aan de 
eindgebruiker gegarandeerd kan worden en dat aannemers 
weten hoe zij de producten goed kunnen verwerken. De 
Building Integrated PV-systemen zijn ook esthetisch fraai, 
waardoor een totaaloplossing van geïntegreerde PV-
toepassingen aan zowel de buiten- als binnenkant van de 
woning veel toegevoegde waarde biedt. Door de al eerder 
genoemde financiële prikkels zijn ze ook aantrekkelijk voor 
de portemonnee van de consument.



Club

Willems Weetje 

     Met de VELUX dakkapel kan de klant op een eenvoudige manier de beschikbare ruimte 
onder zijn schuine dak laten vergroten. Door het slimme ontwerp kunnen VELUX dakramen nu 
namelijk tot 60 cm uit het dakoppervlak worden geplaatst. Zo kunnen de grote voordelen van 
een regulier dakraam met de extra ruimte van een dakkapel gecombineerd worden. 

Beschikbare ruimte gemakkelijk vergroten 
met de VELUX dakkapel 

De keuze is aan de klant
Deze VELUX dakkapeloplossing geeft een boost aan de inval van natuurlijk daglicht en biedt meer loopruimte 
en goede ventilatiemogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat de kamer onder het schuine dak aanvoelt als nooit 
tevoren. Door de vele beschikbare maten en uitvoeringen van de VELUX dakkapel bepaalt de klant zelf 
hoeveel ruimte hij toevoegt en welke functie en afwerking de dakramen hebben.

Zonder vergunning
In de meeste situaties is de VELUX dakkapel zonder vergunning te plaatsen. Aan deze dakkapel zitten 
dezelfde eisen als aan een regulier dakraam. Hierdoor is de VELUX dakkapel ook als extra dakkapel op de 
tweede verdieping of aan de voorzijde van de woning te plaatsen.

Vele beschikbare maten
De VELUX dakkapel is standaard verkrijgbaar met vier of zes dakramen en in verschillende afmetingen en 
uitvoeringen.

Ik zet de voordelen van de VELUX dakkapel nog een keer op een rij:

1. Meer daglicht
Een VELUX dakkapel levert tot wel drie keer meer daglicht dan een traditionele dakkapel, door het slimme 
gebruik van dakramen.  

2. Meer ruimte
De klant maakt maximaal gebruik van de beschikbare ruimte in 
huis, zonder een vergunning aan te hoeven vragen.  

3. Montage in 1 dag
De montage van een VELUX dakkapel kan snel en eenvoudig 
van binnenuit.

Groeten van Willem

VELUX dakkapel serre
Wil je je opgeven voor een VELUX dakkapellen training, ga dan naar 
www.velux.nl/training!


