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Meer ruimte, 
      meer comfort 
      Met ons uitgebreide assortiment bieden we mensen niet 
alleen meer daglicht en frisse lucht, maar ook meer ruimte. 
Een lichte kamer lijkt altijd al groter. Na het plaatsen van een 
VELUX dakraam, dakkapel, lichtkoepel of lichtstraat, voelt 
het voor bewoners echt alsof ze meer ruimte hebben. 

        Een VELUX lichtkoepel geeft een nieuwe dimensie aan elke ruimte onder het platte dak. Dankzij het natuurlijke 

licht voelt de kamer direct lichter, ruimer en vooral comfortabeler aan. Dit jaar komt er een nieuwe lichtkoepel op de 

markt: de VELUX koepel gebogen glas. In deze lichtkoepel wordt een modern ontwerp gecombineerd met alle voordelen 

van de bestaande lichtkoepels. Het wordt de enige lichtkoepel op de markt met gebogen glas van rand tot rand.

De VELUX Clubkrant is een uitgave van 
VELUX Nederland B.V. bestemd voor professionals 
in de bouw.

Redactie en vormgeving: BouwStijl Media
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Op www.velux.nl/club vind je de digitale versie van de 
Clubkrant en meer waardevolle informatie. 
Nog geen lid? Inschrijven kan ook via www.velux.nl/club.
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Hoe zorgen VELUX producten voor meer ruimte?
Een kleine verandering kan al een groot effect hebben. Door het extra daglicht na het plaatsen 
van een lichtkoepel, wordt een uitbouw met plat dak opeens een fijne ruimte. Een donkere 
zolder die eerst alleen als opslag werd gebruikt, wordt met het toevoegen van een dakraam 
een prettige, gezonde en comfortabele kamer. 

Dat geldt ook voor de familie Beermann. Op pagina 4 van deze Clubkrant vertelt Bart 
Beermann hoe zijn zolderkamer met het plaatsen van de VELUX Quattro veranderde: “We 
hadden in principe ruimte zat, maar door de dakramen lijkt de kamer veel ruimtelijker. Er is zo 
veel meer licht. Het is nu de mooiste kamer van het huis.”

Bruikbare ruimte vergroten
Sommige producten geven ook echt letterlijk meer ruimte. Met de VELUX dakkapel of 
dakkapel serre wordt de fysiek bruikbare ruimte vergroot, net als bij een traditionele 
dakkapel. Het voordeel van de VELUX dakkapellen is dat ze door het slimme ontwerp in de 
meeste situaties vergunningsvrij te plaatsen zijn en bovendien veel meer licht geven. Andere 
ruimtewinners in ons assortiment zijn het VELUX dakterrasvenster en de VELUX Cabrio. Ook 
hiermee bied je de klant letterlijk meer ruimte en dus meer comfort!

VELUX koepel gebogen glas

In het VELUX assortiment 
zijn verschillende lichtkoepels 
te vinden. De meest bekende 
zijn de transparante en opale 
lichtkoepels van kunststof. 
We zijn constant bezig 
met productontwikkeling 
en het uitbreiden van ons 
assortiment. Vorig jaar werd 
in Nederland de lichtkoepel 
met vlak glas geïntroduceerd. 
Deze lichtkoepel bleek 
een groot succes. Met de 
komst van de innovatieve 
VELUX koepel gebogen glas 
wordt het assortiment nóg 
completer. 

Mooi, modern en duurzaam
De schaal van de nieuwe 
koepel bestaat van rand 
tot rand uit glas, wat zorgt 
voor een mooie moderne 
uitstraling. Dit wordt nog 

Dit jaar nieuw op de markt: de VELUX koepel gebogen glas. De glazen 
lichtkoepel met een unieke uitstraling en een groot montagemak.

Uniek design:

eens extra versterkt door het 
ontbreken van het profiel. 
Omdat de schaal volledig uit 
glas bestaat, is hij bovendien 
zeer duurzaam. 

Groot montagegemak
De nieuwe VELUX lichtkoepel 
van gebogen glas kent 
een groot montagegemak. 
Hoewel de schaal van glas 
is, is montage op 0° graden 
gewoon mogelijk. 

Buitenzonwering mogelijk
De VELUX koepel gebogen 
glas is eenvoudig te voorzien 
van een buitenzonwering. 
Een groot voordeel, want 
buitenzonwering houdt 
tot wel 72% van de 
zonnewarmte tegen terwijl 
daglicht wel gewoon naar 
binnen komt.

Nieuw met vertrouwde 
eigenschappen en kwaliteit 
VELUX lichtkoepels 
staan bekend om hun 
kwalitatief hoogwaardige 
eigenschappen. Alle voordelen 
van de bestaande VELUX 
lichtkoepels zijn ook van 
toepassing op de nieuwe 
VELUX koepel gebogen 
glas. Dat betekent dat 
de lichtkoepel aan het 
Bouwbesluit 2018 voldoet 
en in aanmerking komt voor 
het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen®. De combinatie van 
een goed isolerende opstand 
en HR++ ruit zorgen voor een 
uitstekende isolatiewaarde. 
Bovendien is er in de 
kamer nauwelijks last van 
contactgeluid van regen 
of hagel.
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      ‘Maak van onze zolder een comfortabele tienerkamer.’ Met deze opdracht ging 
Dave Stoop van der Meulen van DTW Timmerwerken aan de slag. Dankzij hem 
veranderde de zolderkamer van de familie Beermann in Schagen van een donkere 
ruimte tot de mooiste kamer van het huis. Dave is erg trots op het resultaat: “Door 
de daglichttoepassing oogt de kamer veel groter. Het is een volwaardige slaapkamer 
geworden die volledig past bij de woning.”

Wie ben je?
Mijn naam is Phuong Nguyen en ik ben 31 
jaar oud. Ik woon samen en dat doe ik in 
Amsterdam.

Hoe lang werk je al bij VELUX 
Nederland?
Ik werk sinds juli 2016 bij VELUX 
Nederland en ik ben Productmanager Plat 
dak. Binnen het Plat dak assortiment vallen 
lichtstraten, lichtkoepels en daglichtspots. 

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik kijk graag films. Daarnaast houd ik van 
culinaire uitstapjes en van reizen.

Waar bestaan je werkzaamheden 
voornamelijk uit?
Als Productmanager ben ik 
verantwoordelijk voor alle producten 
voor het platte dak. Ik zorg voor een 
optimaal productassortiment, dat de 
juiste kennis op de juiste plek komt en dat 
de producten door middel van online en 
offline activiteiten worden verkocht. Ik 
werk veel samen met de afdeling Sales 
om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen in de markt en om te 
luisteren naar de behoefte van de klant.

Wat wil je de VELUX Clubleden 
meegeven?
Probeer je in het advies naar de klant 
op een totaaloplossing voor optimaal 
wooncomfort te richten. Richt je naast 
het schuine dak ook op het (eventuele) 
platte dak. Denkt de klant bijvoorbeeld 
aan een uitbouw met prachtige grote 
glazen schuifpuien? Combineer dit dan met 
lichtkoepels of lichtstraten. Het daglicht 
door het platte dak zorgt namelijk voor 
twee keer zoveel licht!

Even voorstellen… 
Phuong Nguyen

De zolder van Bart en Judit Beermann onderging een grondige ver-
bouwing. Dave vertelt: “De zolder werd eigenlijk gebruikt als berging. 
Het was een open ruimte met een overloop. De klant wilde echter 
dat het een slaapkamer werd voor hun oudste dochter. Er is een deur 
in gemaakt en een wand met een kastindeling die over de hele breed-
te doorloopt. Deze wand scheidt de slaapkamer nu van de overloop. 
Ik werd bij het project betrokken om een geschikte daglichttoepas-
sing te plaatsen in de nieuwe slaapkamer.”

Buiten naar binnen brengen
Dave ging met Bart en Judit om de tafel om hun wensen te bespre-
ken. Deze waren volgens hem erg helder: “Het moest een comforta-
bele slaapkamer worden die ruim oogt. Daarnaast vindt de familie 
het erg belangrijk om naar buiten te kunnen kijken. Dat zie je in de 
rest van het huis ook terug. Ze hebben grote ramen die goed uitzicht 
geven op het buitengebied. Dat wilden ze in de nieuwe kamer ook. 
De raampartij moest zo groot mogelijk zijn, buiten moest ook echt 
naar binnen komen.”

Gezondheid en veiligheid
Dit alles zorgde ervoor dat er uiteindelijk gekozen is voor de VELUX 
Quattro, het daglichtsysteem voor het hellende dak dat bestaat uit 
vier VELUX tuimelvensters. “Je haalt hiermee het daglicht optimaal 
naar binnen en daardoor is het gevoelsmatig echt een grotere kamer 

Dankzij 
vier 
vensters 
maximaal 
profiteren 
van de 
ruimte

geworden,” legt Dave uit. “Onderin is gekozen voor een MK04 ven-
ster, bovenin viel de keuze op een MK06. Er is tevens gekozen voor 
veiligheidsglas en verduisterende gordijnen op zonne-energie. Door 
de vier grote ramen profiteer je ultiem van het uitzicht en heb je ook 
extra veel mogelijkheid tot ventilatie. Dit alles maakt het een ge-
zonde leefbare kamer waarin het ook veel fijner studeren is voor de 
dochter van Bart en Judit.”

Zeer tevreden
Opdrachtgever Bart blijkt uitermate tevreden met het resultaat: “Het 
is werkelijk een plaatje geworden. We hadden in principe ruimte zat 
in de kamer, maar door de dakramen is het veel ruimtelijker. Er is zo 
veel meer licht. Het is ook echt fijn om zo’n lekker breed uitzicht naar 
buiten te hebben. Onze dochter treft het maar, zij heeft nu de mooi-
ste kamer van het huis.” 
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Test gratis het nieuwe VELUX licht dimmend plisségordijn 
op zonne-energie

Lukt het onverhoopt niet om je klant direct bij plaatsing van het dakraam te overtuigen om VELUX raamdecoratie aan te schaffen? 
Dan hebben we nu een mooie tool voor je: de unieke VELUX raamhanger flyer! 

Hoe werkt het? 
Laat de flyer achter bij het door jou gemonteerde raam. Hiermee kan je klant namelijk met € 15,- korting VELUX raamdecoratie 
kopen in de VELUX webshop. Maar ook jij profiteert: voor elk besteld product ontvang je automatisch € 10, - in de vorm van een 
VELUX Club Rewards waardebon. 

Hoe kom je aan de flyers?
Ga naar www.velux.nl/raamhanger en laat je gegevens achter. Je ontvangt dan 50 flyers met een 
unieke code die aan jou gekoppeld is. Zo kunnen wij zien dat jouw klanten in onze webshop hebben besteld.

       Wil jij gratis het nieuwe licht dimmend 
plisségordijn op zonne-energie (FSC) testen?

VELUX Club Rewards: verdien waardebonnen 
in het VELUX spaarprogramma!

Wil jij één van de vijf plisségordijnen testen?

Meld je aan via club@velux.nl

      Eén van de voordelen voor jou als VELUX Clublid, is het VELUX Club spaarprogramma: de VELUX Club 

Rewards. Ook de komende periode belonen we VELUX Clubleden voor de inkoop van VELUX producten bij 

de bouwmaterialenhandel. Je ontvangt een waardebon voor de inkoop en registratie van de producten in het 

onderstaande overzicht:
De verdiende waardebonnen kunnen worden opgespaard of 

direct worden ingewisseld bij onze partners: Media Markt, 

Bol.com en Ticketmaster. 

Hoe werkt het? 

Op www.velux.qwasi.com/club kun je de ingekochte produc-

ten registreren en de voorwaarden van deze promotie vinden. Je 

inlogcode voor het spaarprogramma bestaat altijd uit het bij ons 

bekende e-mailadres en de eerste 4 cijfers van je postcode.

Periode Product Reward waarde 

  per product

Januari 2017 t/m april 2017 INTEGRA® dakramen (incl. solar GGL, GGU) € 25,-

April 2017 t/m juni 2017 INTEGRA® raamdecoratie, 

 buitenzonwering en rolluiken € 25,-

 Rolluiken handbediend € 20,-

 Buitenzonwering handbediend € 10,-

De VELUX raamhanger actie: doe mee en ontvang jouw unieke code!

Deze 

actie loopt 

het hele jaar 

door!

     Ook dit jaar zullen er weer een aantal gratis VELUX trainingen 
worden verzorgd. Hierbij geven we jullie het overzicht voor 2017:

Nieuw! VELUX Dakkapellen
Deze VELUX Dakkapellen training maakt het VELUX aanbod voor de dakkapellen markt in Nederland inzichtelijk. 
Daarnaast zal er een VELUX dakserre worden opgebouwd onder de begeleiding van een ervaren monteur. 

Nieuw! Plat Dak – EPDM Mawipex
Grijp nu je kans en volg de combi-training VELUX & Mawipex! Het is de mogelijkheid om zelf elk plat dak brandvrij in 

te werken met RubberCover EPDM in combinatie met een VELUX lichtkoepel. Deze training wordt gegeven op de locaties 
van Mawipex in Rilland (Zeeland) en Alkmaar.

Plat Dak – Modulaire Lichtstraten 
Ben je benieuwd naar onze plat dak producten zoals lichtkoepels? Wil je zien hoe gemakkelijk de VELUX Modulaire Lichtstraat 
(VMS) kan worden geïnstalleerd? Volg dan de training Plat Dak – Modulaire Lichtstraten. In slechts één dagdeel traint één van 
onze vakkundige monteurs je in het monteren! 

Basismodule 
Dit is de ideale basis als je wel met VELUX producten werkt maar nog nooit een VELUX training hebt gevolgd. De module combineert het 
verbeteren van je adviesvaardigheden (theorie) en het verbeteren van je vaardigheden bij het monteren van VELUX producten (praktijk).

Renovatiemodule 
Ontdek welke mogelijkheden er liggen op de renovatiemarkt! Tijdens deze training krijg je tips en adviezen die je kunt gebruiken bij het uitvoe-
ren van een renovatieproject. De wetten, normen en richtlijnen uit onder andere het Bouwbesluit, vormen hierbij een leidraad. 

INTEGRA® module 
Maak kennis met io-homecontrol® en de VELUX elektrische bedieningssystemen! Tijdens deze module leer je producten uit de VELUX 
INTEGRA® familie te monteren. Ook vertellen we je hoe je jouw klanten optimaal kunt adviseren over deze systemen.

Geef je nu op via www.velux.nl/training

De VELUX INTEGRA raamdecoratie is vernieuwd 
NIEUW ONTWERP
•  Bovenzijde en zijgeleiding zijn voorzien van hetzelfde 
 elegante ontwerp als de handmatige raamdecoratie. 
•  De motor zit geïntegreerd in het onderste profiel, 
 waardoor het ontwerp van zowel de solar als de 
 elektrische raamdecoratie gelijk is. Alleen de stof verschilt. 

NIEUWE FUNCTIES 
•  Geupdate motor: onder andere stiller en met soft closing.
•  Geen koorden meer nodig dankzij pullmechanisme door 
 een tandrad in de zijgeleiding. Dit betekent geen zichtbare 
 koorden en een extreem betrouwbaar mechanisme.
•  Het tandradmechanisme maakt installatie nog 
 gemakkelijker.

NIEUWE VARIANTEN
•  Plisségordijn op zonne-energie (FSL).
•  Het lichtdimmende plisségordijn zowel Solar als 
 elektrisch (FSC en FMC). 

NIEUW
DESIGN

Meld je dan nu aan! 
Dit doe je door een e-mail te sturen naar 
club@velux.nl. De eerste vijf aanmeldingen 
krijgen de FSC gratis toegezonden.
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      De 34-jarige Niels Klerx is de trotse eigenaar van Klerx Bouwprojecten en sinds 2013 VELUX 
montagepartner. We volgen hem vandaag bij het plaatsen van twee dakramen: “We zijn in Tilburg. De wens 
van de klant is om vanuit de achterzijde van de slaapkamer lekker naar buiten te kunnen kijken. Ze hebben dan 
namelijk precies uitzicht op een groenstrook. Omdat ze echt goed zicht willen, is er in overleg gekozen voor een 
zelf samengesteld koppelsysteem met vensters van 94 cm breed en 118 cm hoog.” Een mooie opdracht dus, 
maar hoe ziet zo’n klusdag er dan uit? 

De werkdag van een montagepartner: 
Niels Klerx

Knettergek word ik van al dat geleuter van poli-
tici als ze praten over wat er allemaal moet ge-
beuren voor zelfstandige ondernemers. Ze komen 
niet verder dan het elkaar bestoken met termen 
als ‘collectief’, ‘verplicht’, ‘vrijwillig’, ‘privaat’, 
‘collectief vrijwillig’ en ga zo maar door. Het is 
bureaucratisch geleuter, mooier kan ik het niet 
maken. Weet u wat nog erger is?: ze hebben nog 
nooit aan een zelfstandige gevraagd wat hij wil. 
Zelfstandigen Bouw doet dat wel. Wij komen 
namelijk op voor uw belangen en willen weten 
wat u wilt. 

In de discussie over arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen en pensioenen voor zzp’ers, blij-
ven politici al jaren hangen in oplossingen die 
aansluiten bij voorzieningen voor werknemers. 
Het zijn voorzieningen die 60 jaar geleden zijn 
bedacht. Ik hoef u er niet van te overtuigen dat 
u dit niet wilt. Onverwacht blij werd ik toen on-
langs 6 politieke partijen uit hun schuttersputje 
kwamen om positief te reageren op ons plan om 
zelfstandigen de ruimte te geven. Ruimte om 
niet afhankelijk te zijn van verzekeraars en pensi-
oenfondsen. Ruimte om zelf een financiële buffer 
te beheren die u kunt gebruiken voor perioden 
van arbeidsongeschiktheid of een gebrek aan 
opdrachten. Maar ook voor kosten van scholing 
en voor een inkomen tijdens uw oude dag. Uw 
eigen ‘potje’, waar niemand anders met zijn vin-
gers aan kan komen. En dat fiscaal gestimuleerd 
vanuit de overheid. 

Deze wending in de discussie over voorzieningen 
voor zelfstandigen moet niet in mooie woorden 
blijven hangen. Het nieuwe kabinet moet hier 
invulling aan gaan geven. Want u wilt ruimte in 
ondernemen. U wilt ruimte en vrijheid om uw 
voorzieningen zo te regelen zoals het u past. 

Daar gaan we voor! 

 
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

Niels komt om 07:30 uur aan. Er 
volgt een kort overleg over de 
kleur van de gordijnen. Deze wor-
den later geplaatst in verband met 
nog uit te voeren stuc- en schilder-
werkzaamheden. Daarna krijgen 
we een eerste blik op de dan nog 
donkere slaapkamer.

De VELUX dakvensters komen rond 
08:00 uur uit de bus en worden uit 
de verpakking gehaald. De draai-
ende elementen worden ontkoppeld 
van de vensters. Om de kans op 
beschadiging te verkleinen, worden 
ze met een handige zuignap naar 
boven gebracht. 

Na het maken van een ‘kijkgat’ 
wordt duidelijk hoe de plaatsing 
zich verhoudt tot de dakpannen. 
Vervolgens wordt gemeten hoe 
het dakraam valt ten opzichte 
van de kamer en de balken. Niels 
maakt onder andere handig ge-
bruik van de koppeling van de 
dakvensters van 10 cm. Niels: “De 
middelste twee draagbalken laat 
ik zitten. Per plaat wordt er maar 
één balk doorgezaagd en wordt er 
van het binnenste naar het buiten-
ste spoor geraveeld”. 

12:30 uur: tijdens de lunch geniet 
Niels aan de keukentafel van zijn 
welverdiende boterham met kaas.

13:00 uur: de frames worden be-
vestigd doormiddel van de bijgele-
verde beugels. Er wordt gemeten of 
het geheel haaks is, evenwijdig aan 
de pannen en of de onderdorpels 
van de frames waterpas zijn. Niels 
monteert vervolgens het draaiende 
element als ultieme check: ‘Ik doe 
het draaiende element dicht om te 
kijken of alles netjes sluit en klopt. 
Als dat zo is, weet ik dat het frame 
goed zit en kan ik de buitenafwer-
king verder verzorgen.”

De dakramen zijn geplaatst. Bijna klaar. Hierna herstelt Niels de isolatie 
en brengt hij dampwerende folie en de interieuraftimmering aan. Het ge-
maakte afval plaatst hij in zijn bus zodat het vandaag nog de container in 
kan. Om 17:30 uur is de klus geklaard en laat hij de klant met een prachtig 
uitzicht achter. 

RUIMTE  

In deze editie van de Clubkrant: 
een column van Charles Verhoef, 
voorzitter Zelfstandigen Bouw.
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De VELUX dakkapel: 
meer daglicht in een grotere ruimte
     Een goed verlichte zolder waar de beschikbare ruimte ook nog eens optimaal wordt 

benut en vergroot; het is de wens van vrijwel alle consumenten. Met de drie typen VELUX 

dakkapellen is er voor elke zolderruimte een passende oplossing beschikbaar. Alle modellen 

zijn eenvoudig te monteren en in veel gevallen vergunningsvrij te plaatsen.

Door het slimme ontwerp van schuin geplaatste dakramen is de lichtinval bij een VELUX dakkapel significant groter 
dan bij een traditionele dakkapel. Met de VELUX dakkapel serre bevat het dak zelfs nog extra ramen. Hierdoor wordt 
de zolder optimaal voorzien van daglicht. Aan de binnenzijde van het dak wordt de beschikbare ruimte door de uitbouw 
zelfs vergroot. 

Voordelen VELUX dakkapellen
VELUX dakkapellen bieden de consument dus de nodige voordelen, maar voor professionals is het traject van advisering 
tot montage eveneens interessant. De technische installatie van de verschillende modellen is eenvoudig en efficiënt te 
realiseren. Ook kan de klant uitvoerig worden geadviseerd over allerlei mogelijkheden, van ruimtelijke indeling van de zolder, 
plaatsing van de VELUX dakkapel tot raamdecoratie. De belangrijkste voordelen voor montagepartners op een rijtje:

Willems Weetje 

     Al enige jaren kun je op de website van het omgevingsloket nakijken of het werk 
dat aan een woning moet worden uitgevoerd vergunningplichtig is. Hier is dus ook 
te zien of je in de (kostbare) administratieve papiermolen moet stappen. Door het 
beantwoorden van een aantal vragen is snel ontdekt of er aan de voorgenomen 
plannen wel of niet een vergunningplicht is gekoppeld.

De veelzijdige dakkapel

Voor een dakkapel is dit vaak het geval maar voor een dakraam is het in de regel niet nodig. Uiteraard blijft 
het wel afhankelijk van het soort gebouw (wel of niet monumentaal), of het de voorzijde van het gebouw is 
en of er sprake is van beschermd stadsgezicht. Is dit niet het geval dan kun je vaak zonder vergunning aan het 
werk als het raam wordt geplaatst op een halve meter vanuit de nok, dakvoet en de erfgrens. Dit is ook het 
geval bij veel traditionele dakkapellen. Als er echter sprake is van een doorgeschoten kap tot aan de eerste 
verdieping en er is op de eerste etage al een dakkapel geplaatst, dan is het niet toegestaan om er nog een 
dakkapel boven te plaatsen.

Wenst de klant naast daglicht toch ook meer ruimte onder het hellende dak? Met behulp van de VELUX 
vergunningsvrije dakkapel is het nu mogelijk om aan deze wens te voldoen. Omdat de totale constructie van 
de vergunningsvrije dakkapel minder dan 600 mm uit het dakvlak steekt, valt de dakkapel in de categorie 
‘vergunningsvrij’. Op deze manier is het toch mogelijk om ook meer ruimte te creëren in een woning waar op 
de eerste etage al een dakkapel is toegepast. 

Er zijn natuurlijk meer redenen om voor een 
vergunningsvrije dakkapel te kiezen. Zo levert de schuine 
ligging van de ramen domweg meer daglicht op dan 
een traditionele dakkapel met verticale ramen. Dit 
zonder dat er concessie wordt gedaan aan de wens 
naar ruimtewinst. Als het type serre wordt gebruikt, is 
de daglicht toetreding natuurlijk helemaal fenomenaal! 
Naast deze voordelen is er ook nog de onderhoudsvrije 
bekleding aan de buitenzijde; nooit meer schilderwerk aan de buitenzijde. De vergunningsvrije dakkapellen 
bieden dan ook veel meer dan alleen maar een besparing in administratieve rompslomp!

Groeten van Willem

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

 VELUX dakkapel basis VELUX dakkapel serre VELUX dakkapel op maat

Binnen één dag te plaatsen Ja Ja Op aanvraag

Montage van binnenuit Ja Ja Ja

Vergunningsaanvraag Meestal niet nodig* Meestal niet nodig* Meestal niet nodig*

Combinaties mogelijk Ja Ja Maatwerk

Levering Compleet bouwpakket Compleet bouwpakket Prefab

I.c.m raamdecoratie, zonwering of Raamdecoratie & zonwering Raamdecoratie, zonwering & rolluiken Raamdecoratie, zonwering & rolluiken

rolluiken te leveren

* Controleer wel altijd via www.omgevingsloket.nl en de gemeente of er aanvullende vergunningseisen zijn

De 
VELUX dakkapel is meestal vergunningsvrij te plaatsen

Traditionele dakkapel

VELUX dakkapel serre

VELUX dakkapel basis



Club

     Dé showroom voor inspiratie, productadvies en montage-advies door een getrainde 
aannemer. Dat is het VELUX Daglicht Advies Centrum. Consumenten kunnen hier terecht 
voor nieuwe inzichten en professionele raad. Ook voor de aannemer is het een belangrijke 
plek, omdat de VELUX trainingen er worden gegeven. Om het centrum altijd aan te laten 
sluiten bij de meest recente productontwikkelingen, wordt het regelmatig vernieuwd. Ook 
begin dit jaar vond er weer een flinke update plaats.

Het VELUX Daglicht Advies Centrum is vernieuwd!

VELUXNieuws

Het VELUX Daglicht Advies Centrum is zes dagen per week geopend, van maandag tot en met zaterdag. Wie er wel eens is geweest, kent 
het komen en gaan van particulieren die op zoek zijn naar advies en inspiratie. Op afspraak komen ze binnen, of gewoon onverwacht. Op eigen 
houtje of samen met de aannemer die hen gaat helpen bij de klus. Het maakt niet uit. 

Nieuwe opstelling dakramen 
Het VELUX assortiment breidt regelmatig uit en onze productontwikkeling staat niet stil. Om bezoekers optimaal te informeren, is het van 
belang dat het adviescentrum hierin mee gaat. In het centrum zijn vier zolders te vinden waarin alle typen dakramen, daglichtsystemen en 
dakkapellen zijn gemonteerd. Tijdens de laatste vernieuwing is voor de dakkapellen een volledig nieuwe opstelling gebouwd. Zo kunnen we de 
nieuwste producten in deze categorie nog beter tonen. 

Nieuwe display platte daken 
Naast de zolders zijn er ook opstellingen met een plat dak te vinden in het adviescentrum. De display voor deze toepassingen is volledig 
vernieuwd. Daardoor zijn de verschillende mogelijkheden nu ook vanaf de begane grond goed zichtbaar. Nu is nog makkelijker te zien welke 
daglichttoepassingen er voor het platte dak zijn en hoeveel daglicht ze creëren. 

Praktijkruimte vernieuwd 
Het adviescentrum speelt ook een belangrijke rol bij de gratis VELUX trainingen. In de speciale praktijkruimte voor aannemers staan de 
verschillende producten opgesteld en wordt getoond hoe je deze het best kunt monteren. Ook de praktijkruimte is vernieuwd en ook hier zijn 
de nieuwste VELUX producten te vinden. De bij de producten horende trainingen zijn hier op aangepast. Je leest er alles over op pagina 7! 

De verschillende VELUX toepassingen zijn in het vernieuwde adviescentrum nog beter te beleven


