
In één dag meer loopruimte 
en tot 3 x meer daglicht met 
Dakkapellen Modulair
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Dakkapel Modulair Traditioneel

Dakkapel Modulair Basis

Dakkapel Modulair Serre
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Dakkapellen Modulair is een initiatief van  

Dakvenster@work en Verhoef Dakramen.  

Beide bedrijven zijn al jarenlang montagepartner  

van VELUX en hebben hun expertise zowel binnen 

VELUX als in hun werk als VELUX montage specialist 

opgebouwd. Samen zijn Verhoef Dakramen, Dakven-

ster@work en VELUX op zoek gegaan naar de  

perfectionering van de dakkapel met VELUX  

dakramen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 

perfecte verhouding tussen ruimte en licht, goede 

isolatie, een stevige constructie, mogelijkheden voor 

raamdecoratie en insectenhorren. Deze perfectio-

nering vindt u terug in de drie type dakkapellen van 

Dakkapellen Modulair. Wij gaan verder waar VELUX 

stopt.

Uw persoonlijke smaak, maar ook de extra ruimte en 

lichtinval die u wenst bepalen uiteindelijk welk type 

dakkapel bij u past. Dakkapellen Modulair denkt daarin 

graag met u mee. Neem voor een offerte of voor een 

persoonlijk advies contact op via onze website! 

Dakkapellen Modulair...  
de perfecte samenwerking

NAADLOZE 
UITBREIDING

10 JAAR  
GARANTIE

DUURZAAM 
MATERIAAL

GOEDE 
ISOLERENDE  

EIGENSCHAPPEN

KWALITEIT EN 
DESIGN  

VAN VELUX

SNELLE 
MONTAGE
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Uw zolder omturnen tot een volwaardige 

kamer … u droomt er al langer van. Denk eens 

aan de extra ruimte die u ermee krijgt. Eindelijk 

die extra slaapkamer. Of een mooie hobby- of 

studeerruimte. Misschien krijgen uw kinderen 

nu die grote speelkamer waar ze al zo lang op 

hopen. En vergeet ook de waardevermeerdering 

van uw woning niet! Woningen met een of meer 

dakkapellen worden vaak sneller verkocht, en 

meestal ook voor een betere prijs. 

Met de Dakkapel Modulair Traditioneel is het 

allemaal mogelijk. U creëert er een maximale 

hoeveelheid extra ruimte mee. Hoeveel? Daarin 

heeft u min of meer de vrije hand, uiteraard 

afhankelijk van uw budget en de bouwkundige 

mogelijkheden. 

Dakkapel Modulair Traditioneel

Kenmerken

VELUX ramen

Buitenzijde zink, antraciet 
gecoat, onderhoudsvrij

Rc-waarde 3,5 m2K/W

Veiligheidsglas type -70

Binnenafwerking 
gipsplaten of gegrond 
multiplex naar keuze

Vensterbank naar keuze

VELUX raamdecoratie 
toepasbaar

Duurzame EPDM 
dakbedekking

Meer daglicht en  
maximale ruimte  
in één dag

S U P P O R T E D  B Y

Bekijk de
prijzen op
pagina 11

en vraag snel een 
offerte aan
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Door de schuin geplaatste VELUX dakramen in 

de Dakkapel Modulair Basis valt er meer daglicht 

uw kamer binnen. Daarmee heeft u dubbel 

voordeel. Uw ruimte wordt namelijk sowieso 

groter door het plaatsen van de Dakkapel Modulair 

Basis. Bovendien biedt de ruimte, door de 

grotere hoeveelheid daglicht, ook nog eens een 

grotere optische ruimtelijkheid. Meer licht met 

bijna evenveel extra loopruimte: dat is het grote 

winstpunt van dit type dakkapel ten opzichte van 

een traditionele dakkapel. Daarnaast is de dakkapel 

Modulair Basis in veel gevallen vergunningsvrij te 

plaatsen. U bent vrij in de keuze van de grootte van 

de Dakkapel Modulair Basis. En daarmee vrij in de 

hoeveelheid extra toe te voegen ruimte aan uw 

woning. Door modulair uit te breiden (meerdere 

dakramen naast elkaar te koppelen), bepaalt u zelf 

de grootte van de Dakkapel Modulair Basis. De 

Basis kan in één dag geplaatst worden door een 

monagepartner van Dakkapellen Modulair.

Kenmerken

Dakkapel Modulair Basis

VELUX ramen

Buitenzijde zink, antraciet 
gecoat, onderhoudsvrij

Rc-waarde 3,5 m2K/W

Veiligheidsglas type -70

Binnenafwerking 
gipsplaten of gegrond 
multiplex naar keuze

Vensterbank naar keuze

VELUX raamdecoratie 
toepasbaar

In de meeste gevallen 
vergunningsvrij te 
plaatsen

 BELANGRIJK: 
Controleer altijd bij 
uw gemeente of 
de dakkapel zonder 
vergunning geplaatst 
mag worden.

De meest optimale 
oplossing voor extra 
daglicht en ruimte

S U P P O R T E D  B Y

Bekijk de
prijzen op
pagina 11

en vraag snel een 
offerte aan
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De Dakkapel Modulair Serre geeft u niet alleen 

veel extra ruimte, maar ook heel veel extra 

daglicht. Zelfs tot 3x meer daglicht dan een 

traditionele dakkapel of Dakkapel Modulair Basis. 

Dat komt doordat de dakramen schuin geplaatst 

zijn, én door de extra ramen in het ‘dak’ van de 

dakkapel. De Dakkapel Modulair Serre bestaat 

uit VELUX dakramen, behalve de zijkanten. Dit 

geeft een ongelofelijk ruimtelijk gevoel. U heeft 

maximaal zicht naar buiten. Bovendien is elk 

van de VELUX dakramen geventileerd. Dit geeft 

u optimale controle over de hoeveelheid frisse 

lucht in de ruimte en daarmee over de kwaliteit 

van uw binnenklimaat. De Dakkapel Modulair 

Serre kan in één dag geplaatst worden door een 

monagepartner van Dakkapellen Modulair. Door 

meerdere dakramen als modules aan elkaar te 

koppelen, kunt u zelf de grootte van de Dakkapel 

Modulair Serre bepalen. 

Kenmerken

Dakkapel Modulair Serre

VELUX ramen

Buitenzijde zink, antraciet 
gecoat, onderhoudsvrij

Rc-waarde 3,5 m2K/W

Veiligheidsglas type -70

Binnenafwerking 
gipsplaten of gegrond 
multiplex naar keuze

Vensterbank naar keuze

VELUX raamdecoratie 
toepasbaar

In de meeste gevallen 
vergunningsvrij te 
plaatsen

Meer ruimte en tot  
3 x meer daglicht

S U P P O R T E D  B Y

 BELANGRIJK: 
Controleer altijd 
bij uw gemeente 
of de serre zonder 
vergunning geplaatst 
mag worden.

Bekijk de
prijzen op
pagina 11

en vraag snel een 
offerte aan
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B. Breedte:  Dakkapellen Modulair worden opgebouwd uit VELUX 

dakramen. De breedte van de dakkapel is afhankelijk van het aantal 

dakramen dat u kiest en de afmeting van de ramen. De breedtematen 

zijn te terug te vinden in de prijstabel op pagina 11.

H. Hoogte:  De sparingshoogte van de serre staat vermeld in de 

desbetreffende prijstabel. Om de sparingshoogte van een Modulaire 

Dakkapel Basis of Traditioneel te bepalen is de dakhelling van belang. 

De dakhelling is eenvoudig op te meten met RoofPitch app. Welke 

sparingshoogte uw dakhelling oplevert, is terug te vinden in de tabel 

hiernaast.

 Tip: Een goed beeld krijgen van de grootte van uw dakkapel?

Plak de sparingsmaat eens af met schilderstape! 

VELUX Roof Pitch App
Download hem snel in 
de App store of Google 
Playstore.

Bepaal je sparing (gat in het dak) met lijn B en H. Bepaal de dakhelling met de VELUX Roof Pitch App

Sparinghoogte (cm) Dakkapel Modulair Traditioneel

Dakhelling 
06 venster  
kozijnhoogte 118 cm

08 venster 
kozijnhoogte 140 cm

25° 334 386

30° 282 326

35° 246 284

40° 220 254

45° 200 231

50° 184 213

55° 172 199

Sparinghoogte (cm) Dakkapel Modulair Basis

Dakhelling  
06 venster
kozijnhoogte 118 cm

08 venster
kozijnhoogte 140 cm

25° 253 277

30° 223 247

35° 203 226

40° 188 211

45° 176 200

50° 167 190

55° 159 182

Traditioneel
Bekijk de voordelen op pag 4

Basis
Bekijk de voordelen op pag 5

Serre
Bekijk de voordelen op pag 6

 Kies uw type dakkapel1

 Kies de  maatvoering2

Stel zelf uw 
Modulaire Dakkapel 
samen

B

H
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Wat de dakramen betreft, heeft u de keuze uit de VELUX GGL 

of de VELUX GGU range. De GGU is een tuimelvenster met een 

vochtbestendige, onderhoudsarme kunststof beschermlaag. Ideaal 

voor bijvoorbeeld vochtige ruimten. Is die extra vochtwerendheid 

niet nodig, dan is het wit afgelakte GGL dakraam een uitstekende 

keus. Beide typen hebben standaard een ventilatieklep voor een 

optimaal binnenklimaat.  

Bij een Dakkapel Modulair Basis en de Dakkapel Modulair Serre 

heeft u ook ook de keuze uit uitzettuimelvensters: de wit afgelakte 

GPL of de vochtbestendige GPU.

Elektrische bediening Ja, op aanvraag

Geschikt voor VELUX raamdecoratie, VELUX zonwering, VELUX rolluiken

Standaard beglazing Combinatie van energiebalans- en veiligheidsglas (-70)  

Binnenafwerking Binnenafwerking gipsplaten of gegrond multiplex naar keuze (prijs op aanvraag)

Isolatiewaarde Rc-waarde wand en dak 3,5 m2K/W 

Uw-waarde dakraam 1,3 W/m2K

Ug-waarde glas 1,0 W/m2K

Optioneel Overige raamtypen, beglazingen en combinaties zijn mogelijk op aanvraag.

Transport / kraan Kosten transport op aanvraag / huur kraan niet inbegrepen.

met kunststof
 beschermlaag

GGU
wit afgelakt grenen

GGL
met kunststof 

beschermlaag*

GPU
wit afgelakt grenen*

GPL

De VELUX INTEGRA® familie maakt het 
mogelijk om bijna alle VELUX producten 
elektrisch te bedienen en met elkaar te 
combineren. En is er geen netstroom in 
de buurt, dan is zelfs bediening op zonne-
energie mogelijk.

Lees verder op pag 9

VELUX lanceert een nieuw glasassortiment 
dat nog meer eigenschappen heeft. Zo 
zijn alle VELUX dakramen vanaf 1 mei 
uitgevoerd met een gelaagd binnen 
glasblad waardoor u altijd een state-of-
the-art product aanbiedt.

Lees verder op pag 10

Raamtype

Tuimelvenster

NIEUW: Standaard Premium beglazing

Uitzetuimelvenster

Elektrische bediening

Technische specificaties

*Tegen meerprijs zie pag 11. Niet toepasbaar op  Dakkapel Modulair Traditioneel.

Dakramen

 Kies de  raamopties3



Behoud de controle
Bedien VELUX dakramen, 

raamdecoratie en rolluiken 
eenvoudig vanaf de 

smartphone.

HomeKit is a trademark of Apple Inc. App Store is 
a service mark of Apple Inc. Google Play and the 
Google Play logo are trademarks of Google Inc

9

Raamdecoratie Bedieningssystemen

Onze dakkapellen laten uw huis baden in daglicht, waardoor er 
een lichte en warme omgeving ontstaat. Soms wilt u echter het 
daglicht dimmen of blokkeren, de temperatuur laag houden of meer 
privacy creëren. Bijvoorbeeld in uw slaapkamer of badkamer. Met 
de uitgebreide collectie aan raamdecoratie, rolgordijnen en rolluiken 
kunt u daglicht, warmte en privacy reguleren.

Wordt een dakraam buiten handbereik geplaatst, of is het handig 
om op meerdere plekken in huis de rolluiken te kunnen bedienen? 
Dan bieden de vele handmatige of elektrische bedienings systemen 
van VELUX de oplossing. Ook voor het reguliere onderhoud zijn er 
standaard pakketten beschikbaar.

Bekijk de folder met  

een overzicht van de  

mogelijkheden.

Maak uw modulaire  
dakkapel compleet

Lichtregulering

Verduistering

Privacy

Bescherming tegen  
insecten

Warmteregulering
Optimaal gebruikmaken van domotica betekent ook dat systemen 
geintegreerd kunnen worden. Het VELUX Active systeem biedt 
standaard de mogelijkheid om binnen Apple HomeKit en Google 
Home producten te bedienen. Daarmee is integratie mogelijk  
in nagenoeg alle domotica systemen.

VELUX ACTIVE 
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Bekijk de folder met  

een overzicht van de  

beschikbare beglazing

UV-bestendig

Beschermt het interieur tegen  

verkleuring door UV-straling.

Easy-to-clean

Vuil spoelt snel van de ruit af  

door een speciale behandeling  

van de buitenruit.

Antidauw-coating

Dauwdruppels blijven minder  

makkelijk op het glas liggen,  

waardoor het uitzicht behouden  

blijft. 

Regencontactgeluidreducerend

Demping van het contactgeluid 

van regen en hagel op het  

dakraam.

Veiligheidsbeglazing

Een gelamineerde binnenruit 

voorkomt dat glasscherven loskomen 

bij glasbreuk.

Gehard glas 

Een geharde buitenruit maakt het 

glas extra bestand tegen impact van 

buitenaf, door bijvoorbeeld extreme 

weersinvloeden.

Vind de juiste beglazing 
bij  uw wensen

Beste

Uitstekend

Zeer goed

Goed

Regencontactgeluidreducerend

Veiligheidsbeglazing

Gehard glas

UV-bestendig 

Easy-to-clean

Antidauw

Isolatiewaarde dakraam
Uw 1.3

••
Isolatiewaarde beglazing

Ug 1.0

••
Zonnewarmte toetreding

g 0.46

••
Lichttransmissie

Tv 68%

••
Geluidsisolatie

35 dB

••
Aantal lagen glas 2

EIGENSCHAPPEN

Made for 
COMFORT

-70 beglazing

• Comfort, standaard met alle  
premium eigenschappen.

Isolatiewaarde dakraam
Uw 1.1

•••
Isolatiewaarde beglazing

Ug 0.7

•••
Zonnewarmte toetreding

g 0.55

••
Lichttransmissie

Tv 73%

•••
Geluidsisolatie

35 dB

••
Aantal lagen glas 3

EIGENSCHAPPEN

Made for 
EXTRA COMFORT

-68 beglazing

• 3-laags beglazing, standaard met  
alle premium eigenschappen.

• Hogere energie-efficiëntie.

Regencontactgeluidreducerend

Veiligheidsbeglazing

Gehard glas

UV-bestendig 

Easy-to-clean

Antidauw

Made for 
TOP COMFORT

-66 beglazing

• 3-laags beglazing, standaard met  
alle premium eigenschappen.

• Hoge geluidsisolatie en hoge  
energie-efficiëntie.

• Easy-to-clean en antidauw.

Isolatiewaarde dakraam
Uw 1.0

•••
Isolatiewaarde beglazing

Ug 0.6

••••
Zonnewarmte toetreding

g 0.44

••
Lichttransmissie

Tv 62%

••
Geluidsisolatie

37 dB

•••
Aantal lagen glas 3

EIGENSCHAPPEN

Regencontactgeluidreducerend

Veiligheidsbeglazing

Gehard glas

UV-bestendig 

Easy-to-clean

Antidauw

Optimaal wooncomfort 
met de nieuwe standaard 

glaseigenschappen van 
VELUX dakramen

Meer eigenschappenMeer waardeMeer comfortVerbeterde VELUX beglazing

Optimaal wooncomfort met de nieuwe standaard glaseigenschappen van VELUX dakramen

Meer eigenschappenMeer waardeMeer comfort
Verbeterde VELUX beglazing

Standaard beglazing Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag
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PK06 GPL 0070 € 177,00

PK06 GPU 0070 € 170,00

PK08 GPL 2070 € 184,00

PK08 GPU 0070 € 175,00

SK06 GPL 2070 € 187,00

SK06 GPU 0070 € 178,00

SK08 GPL 2070 € 200,00

SK08 GPU 0070 € 192,00

Meerprijs per dakraam

Alle genoemde prijzen zijn richtprijzen van de ramen in euro’s incl. 21% btw. en op basis van comfortbeglazing. 
Bij een dakhelling tussen de 35-40° geldt een toeslag van € 400,-.  
Bij een dakhelling tussen de 40-45° geldt een toeslag van € 200,-.  

Beschikbare 
combinaties DUO TRIO QUATRO

Maatcode GGL 2070 GGU 0070 GGL 2070 GGU 0070 GGL 2070 GGU 0070

MK06
186x180 186x180 274x180 274x180 362x180 362x180
€ 6219,- € 6495,- € 7346,- € 7625,- € 8612,- € 8985,-

MK08
186x211 186x211 274x211 274x211 362x211 362x211

€ 6349,- € 6441,- € 7391,- € 7679,- € 8673,- € 9057,-

PK06
218x180 218x180 322x180 322x180 426x180 426x180

€ 6320,- € 6535,- € 7199,- € 7520,- € 8377,- € 8806,-

PK08
218x211 218x211 322x211 322x211 426x211 426x211

€ 6355,- € 6578,- € 7250,- € 7586,- € 8446,- € 8893,-

SK06
258x180 258x180 382x180 382x180 506x180 506x180
€ 6368,- € 6940,- € 7271,- € 7610,- € 8473,- € 8926,-

SK08
258x211 258x211 382x211 382x211 506x211 506x211

€ 6430,- € 6673,- € 7363,- € 7727,- € 8596,- € 9082,-

UK08
298x211 298x211 442x211 442x211 586x211 586x211

€ 6532,- € 6803,- € 7816,- € 8223,- € 10.383,- € 10.925,-

Dakkapel Modulair Traditioneel Aangegeven prijzen en sparingshoogte bij dakhelling van 45°.  
Voor sparingshoogte bij overige dakhellingen bekijk schema op pagina 7

Beschikbare 
combinaties DUO TRIO QUATRO

Maatcode GGL 2070 GGU 0070 GGL 2070 GGU 0070 GGL 2070 GGU 0070

MK06
186x176 186x176 274x176 274x176 362x176 362x176

€ 4630,- € 4815,- € 5636,- € 5915,- € 6643,- € 7014,-

MK08
186x210 186x210 274x210 274x210 362x210 362x210

€ 4659,- € 4851,- € 5681,- € 5969,- € 6702,- € 7087,-

PK06
218x176 218x176 322x176 322x176 426x176 426x176
€ 4731,- € 4945,- € 5789,- € 6110,- € 6847,- € 7276,-

PK08
218x210 218x210 322x210 322x210 426x210 426x210

€ 4765,- € 4988,- € 5840,- € 6176,- € 6916,- € 7363,-

SK06
258x176 258x176 382x176 382x176 506x176 506x176
€ 4778,- € 5005,- € 5861,- € 6200,- € 6943,- € 7396,-

SK08
258x210 258x210 382x210 382x210 506x210 506x210
€ 4840,- € 5083,- € 5953,- € 6317,- € 7066,- € 7552,-

UK08
298x210 298x210 422x210 422x210 586x210 586x210
€ 4942,- € 5214,- € 6106,- € 6513,- € 7270,- € 7812,-

Dakkapel Modulair Basis Aangegeven prijzen en sparingshoogte bij dakhelling van 45°.  
Voor sparingshoogte bij overige dakhellingen bekijk schema op pagina 7

Beschikbare 
combinaties DUO TRIO QUATRO

Maatcode GGL 2070 GGU 0070 GGL 2070 GGU 0070 GGL 2070 GGU 0070

MK06
186x233 186x233 274x233 274x233 362x233 362x233
€ 6214,- € 6586,- € 7812,- € 8370,- € 9410,- € 10.154,-

PK06
218x233 218x233 322x233 322x233 426x233 426x233
€ 6418,- € 6847,- € 8118,- € 8762,- € 9818,- € 10.676,-

SK06
258x233 258x233 382x233 382x233 506x233 506x233
€ 6514,- € 6967,- € 8262,- € 8942,- € 10.010,- € 10.916,-

SK01/ SK06*
258x198 382x198 426x198
€ 6482,- € 8213,- € 9944,-

UK04/08*
298x235 298x235 442x235 442x235 586x235 586x235
€ 6744,- € 7261,- € 8606,- € 9383,- € 10.515,- € 11.515,-

Dakkapel Modulair Serre De Dakkapel Modulair Serre is mogelijk bij een dakhelling tussen 35° en 70°.
*Deze combinatie is mogelijk vanaf 30°

Prijslijst



Ondanks onze zorgvuldigheid 

kan het mogelijk zijn dat  

er vorm-, druk- en/of 

zetfouten in deze brochure/

prijslijst aanwezig zijn. 

Dakkapellen Modulair 

behoudt zich het recht voor 

om prijzen te wijzigen.  

Let op: zoals bij alle 

materialen kunnen de exacte 

kleuren en dessins afwijken 

van de geprinte voorbeelden.

© Maart 2021

Een dakkapel  
zonder vergunning?

Het aanvragen van een vergunning 

voor het plaatsen van een dakkapel kan 

een langdurig en zelfs kostbaar traject 

zijn. Een Dakkapel Modulair bespaart 

veel moeite en geld, omdat dit traject in 

de meeste situaties niet nodig is. 

Omdat de opstand van een Dakkapel 

Modulair Serre en Dakkapel Modulair 

Basis nooit meer dan 60 cm uit het  

dakoppervlak steekt, vervallen de 

specifieke vergunningseisen voor een 

dakkapel. Hierdoor is een Dakkapel  

Modulair zelfs als tweede dakkapel 

of aan de voorzijde van de woning te 

plaatsen. Bovendien bespaart u tot  

€ 600,- voor een vergunningsaanvraag.

Controleer altijd via omgevingsloket.

nl of er aanvullende vergunningseisen 

gelden in uw situatie.

Dakkapellen Modulair
Keulschevaart 3B
3621 MX  BREUKELEN
Tel. 030 200 38 25
info@dakkapellenmodulair.nl
www.dakkapellenmodulair.nl

S U P P O R T E D  B Y


