
 

In deze klusfolder leest u hoe u zelf een dakraam plaatst. Doe dit alleen als u een zeer handige  

doe-het-zelver bent! Schakel bij twijfel een vakman in. U moet altijd eerst toestemming vragen  

aan UWOON. 

Eerst toestemming vragen 
 

U wilt meer lucht en licht op zolder? Bijvoorbeeld voor een 
extra slaapkamer of een hobbykamer? Dan biedt een  
dakraam uitkomst. Als u een dakraam wilt plaatsen, moet  
u eerst toestemming vragen aan UWOON. Ook moet u uw 
bouwplannen melden bij de gemeente. Wellicht heeft u een 
bouwvergunning nodig van de gemeente. Bent u een  
ervaren doe-het-zelver? Dan kunt u het dakraam misschien 
zelf monteren. Doe dit volgens de montagevoorschriften 
van de fabrikant en de aanwijzingen in deze klusfolder. 

 
Let op: als er asbest in uw dakbeschot zit, dan mag er geen 
dakraam worden aangebracht.  

 

Waar zitten de balken of sporen 
 

Met name in nieuwere woningen zijn de isolatie en  
dakbalken onzichtbaar weggewerkt. Dus voordat u een gat 
voor een dakraam maakt, moet u nauwkeurig bepalen waar 
de balken of sporen lopen. 

 

Meten en zagen 
 

Teken op het dakbeschot de omtrek van het raam. Als  
richtlijn geldt voor een raam van 90 x 90 cm, dat het hart 
van het raam zich bevindt op ongeveer 1,50 meter hoogte 
van de vloer en de onderzijde op ongeveer 1 meter.  

 
 

ZELF EEN DAKRAAM PLAATSEN 

Maak met de decoupeerzaag in het midden van 
de omtrek een gat van 50 x 50 cm.  Gebruik  
hiervoor een kortzaagje, zodat u niet per ongeluk 
pannen van het dak stoot of panlatten afzaagt. 
Hierna verwijdert u voorzichtig de eerste pannen. 
Ook kunt u al enkele panlatten afzagen. Soms 
moet u ook daksporen of dakbalken verwijderen. 
De balk moet dan worden verlegd, anders past het 
dakraam niet. Let op: dit is een lastige klus die u 
aan een vakman moet overlaten! 

 

Dakgat verder uitzagen 
 

Ga met uw bovenlichaam door het gat naar  
buiten om de resterende dakpannen te  
verwijderen. Zo nodig maakt u pannen passend 
met een slijptol, dit om lekkage te voorkomen. 
Vervolgens tekent u aan de buitenzijde van het 
dak de definitieve grootte van het dakgat af. Sla 
op elke hoek een spijker, zodat u de opening ook 
aan de binnenkant precies kunt aftekenen. Nu 
kunt u het dakgat verder uitzagen. Afhankelijk van 
de bijgeleverde goten, moet u panlatten aan 
weerszijden van het gat al dan niet een paar  
centimeter extra inkorten en voorzien van een 
ondersteuningslat. Aan de onder- en bovenkant is 
altijd een extra ondersteuningslat nodig. 



 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
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Toestemming vragen 
 

Lees voor meer informatie onze  

folder ‘Uw woning veranderen’. 

Vragen? 
 

Heeft u nog vragen over het  

plaatsen van een dakraam? Neem 

gerust contact op met UWOON. 

 

UWOON kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor de inhoud van deze  

klusfolder en de wijze van uitvoering. 

 

Bouwkundige en  
veiligheidstechnische eisen 
 

1.  Er zijn vele merken en typen dakramen. 

 UWOON adviseert de materialen van 
 Velux. Dit zijn kant-en-klare dakramen 
 die u van binnenuit monteert. 

2.  De onderzijde van het dakraam moet 
 op ongeveer een meter boven de vloer  

 komen. 

3.  Het gewenste glasoppervlak is  
 minimaal 90 x 90 cm. 

4.  Om lekkage te voorkomen, moeten 
 de dakpannen goed op hun plaats 
 worden teruggelegd en zo nodig op 
 maat worden afgeslepen. 

5.  Is er dakisolatie aanwezig? Dan moet 
 u ervoor zorgen dat het dak na het  
 aanbrengen van het dakraam nog 
 steeds goed is geïsoleerd. Dit in  
 verband met condensvorming. 

6.  U moet uw aanvraag niet alleen  
 indienen bij UWOON, maar ook bij de  
 gemeente (meldingsplicht). Indien 
 constructieve en bouwkundige  

 aanpassingen nodig zijn, kan een  
 bouwvergunning nodig zijn van de 
 gemeente en moet u de bouwtekening 
 aan UWOON overleggen. 

 

Onderhoudstechnische eis 
 

7.  Na montage bent u zelf verantwoor-
 delijk voor het onderhoud aan het  
 dakraam (dus ook het glas) en voor 
 eventuele vervolgschade. 

 

 

Plaatsen van het dakraam 
 

Pak nu het dakraam. Haal het glas-  
gedeelte uit het kozijn (zie het montage-
voorschrift van de fabrikant) en schroef 
de bevestigingsbeugels aan het kozijn. 
Breng het kozijn in de juiste positie in het  
dakgat en zet de bovenste beugels op 
twee plaatsen vast op het dak. Controleer 
of alle gootstukken goed passen en het 
kozijn horizontaal ligt en schroef pas 
daarna het kozijn definitief vast. Bevestig 
nu achtereenvolgens de gootstukken en 
de dakpannen. Druk de loodslab op de 
pannen en sla dit met een rubberen  
hamer voorzichtig in vorm. Daarna zet u 
het glasgedeelte voorzichtig terug in de 
scharnieren, zoals staat omschreven in 
het montagevoorschrift. 

 

De afwerking 
 

Zorg voor een goede aftimmering met 

multiplex of MDF-plaat. Zorg ook voor 
goede aansluitingen op de bestaande 
isolatie. 

 

Kwaliteitseisen dakraam 
 

UWOON stelt hoge eisen aan (de  
montage van) een dakraam. Immers,  
deze voorziening is praktisch niet meer 
uit een woning te verwijderen. Bovendien 
kan foutieve montage ernstige gevolgen 
hebben voor de bouwkundige constructie 
van de woning en voor uw eigen  
veiligheid. Het dakraam moet dus veilig 
en degelijk zijn en de bouwconstructie 
moet deugen. Raadpleeg bij twijfel altijd 
een erkende aannemer. Verder stellen we 
de volgende kwaliteitseisen. 

 

http://www.uwoon.nl
https://www.uwoon.nl/fileadmin/user_upload/Folders/Uw-woning-veranderen.pdf

