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CONTACTGEGEVENS AANVRAGER VERGUNNING 

Dhr. / Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is)     

Voorletter(s)       ______________________________ 

Achternaam      ______________________________  

Burgerservicenummer     ______________________________ 

Adres + huisnummer (correspondentie)    ______________________________ 

Postcode      ______________________________ 

Woonplaats      ______________________________ 

Telefoonnummer      ______________________________ 

Emailadres      ______________________________ 

Aanneemsom (excl. BTW)             ______________________________  

 

GEGEVENS TE PLAATSEN DAKKAPEL  

Adres + huisnummer (te plaatsen dakkapel)   ______________________________ 

Postcode      ______________________________ 

Woonplaats      ______________________________ 

 

Vergunningaanvraag voor een VELUX-dakkapel op de Voorgevel / Achtergevel / Zijgevel 

Complete set bouwtekeningen incl. foto’s aangeleverd? Ja / Nee (extra kosten € 100,- excl. BTW) 

Betreft het een reeds actieve vergunningsaanvraag?  Ja* / Nee 

Heeft de gemeente uw gevraagd om extra informatie?  Ja / Nee 

Machtiging V&D voor indienen vergunning namens klant? Ja / Nee (indiening door opdrachtgever) 

 
  VELUX-dakkapel BASIS    € 299,- incl. BTW 

  VELUX-dakkapel SERRE    € 299,- incl. BTW 

  VELUX-dakkapel MAATWERK   (prijs op aanvraag) 

  Extra (2e) dakkapel    € 100,- incl. BTW 

Positie extra (2e) dakkapel    Voorgevel / Achtergevel / Zijgevel  

 

INFORMATIE OVER DE WONING 

Type woning       Tussenwoning 

  Hoekwoning (links/ rechts)  

  Vrijstaand (kosten op aanvraag) 

Voordeur als je voor de woning staat   Links / Rechts / Zijkant 

Dakconstructie woning     Gordingenkap / Sporenkap 

Dragend spant of binnenwand aanwezig?   Ja / Nee  

Wordt het spant of binnenwand (deels) verwijderd  Ja / Nee 

Dakhelling (in graden)     ______________________ 

Aantal gordingen per dakvlak    ______________________  

H.O.H. afstand gordingen / sporen    ______________________ mm 

Afmetingen gordingen/ nokbalk / sporen   ______________________ mm 

Maat bovenkant vloer tot onderkant nok    ______________________ mm 

 
* Indien een eerdere aanvraag reeds ingediend, ingetrokken of afgekeurd is, gelden andere tarieven. Ook indien er aanvullingen door de 

gemeente vereist zijn op een lopende aanvraag welke niet door Vergunning&Dakkapel is verzorgd. Neem in dat geval vooraf contact op. 
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INFORMATIE VELUX DAKKAPEL 

Type VELUX-dakkapel       type BASIS (dichte bovenzijde) 

  type SERRE (glazen bovenzijde) 

  Maatwerk (neem contact op) 

 

Samenstelling VELUX-dakkapel      Single (één raam breed) 

  Duo (twee ramen breed)  

  Triple (drie ramen breed) 

  Anders, nl_____ 

 

MAATVOERING VELUX KOZIJNEN 

Breedte         FK-- 

  MK-- 

  PK-- 

  SK-- 

  UK-- 

 

Hoogte         --04 

  --06 

  --08 

  --10 

 

POSITIE IN DAKVLAK 

De dakkapel wordt geplaatst op de   ___________ verdieping 

A Als je voor de woning staat komt de dakkapel op ___________ mm uit de linker erfgrens 

B Als je voor de woning staat komt de dakkapel op ___________ mm uit de rechter erfgrens 

X Als je voor de woning staat komt de dakkapel op ___________ mm uit de nok 

Y Als je voor de woning staat komt de dakkapel op ___________ mm uit de goot 
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OPDRACHTVERSTREKKING  

Door ondertekening van het volledig ingevulde formulier wordt opdracht gegeven aan Vergunning&Dakkapel 

voor het verzorgen van de (teken)werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning 

voor de beschreven dakkapel(len) en gaat opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

 

 

Datum/ Plaats:     ________________________________ 

 

 

Bedrijfsnaam:      ________________________________ 

 

 

Naam:      ________________________________ 

 

 

 

 

Handtekening voor akkoord:     ________________________________ 

 

  

 

 

 

 

Checklist opdrachtverstrekking: 

 

 

  Formulier volledig ingevuld 

 

  Tekeningen bestaande situatie aangeleverd 

- Plattegronden 

- Gevels 

- Doorsnede 

- Voorzien van leesbare maatvoering 

 

  Foto’s bestaande situatie aangeleverd (in kleur) 

- Foto betreffende gevel 

- Evt. overzichtsfoto vanuit straat 

- Evt. referentie dakkapel buren 

 

  Algemene voorwaarden V&D gelezen en akkoord 
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ALGEMENE VOORWAARDEN VERGUNNING&DAKKAPEL 

1. Opdrachtgever levert bestaande bouwtekeningen aan V&D, bestaande uit:  Plattegronden / doorsneden / gevelaanzichten / situatietekening / foto's betreffende 

gevel. Het staat V&D vrij aanvullende tekeningen op te vragen bij opdrachtgever. Indien geen volledige tekeningen wordt aangeleverd, kan V&D niet instaan voor 

een correcte aanvraag en verwerking van de aanvraag. Houdt u er rekening mee dat indien er geen complete set bouwtekeningen wordt aangeleverd, V&D de 

mogelijkheid heeft €100,00 extra in rekening brengen.  

2. V&D verzorgt de volledige set tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, inclusief digitale indiening van de vergunningaanvraag via het 

omgevingsloket en communicatie met de gemeente over de aanvraag omgevingsvergunning. Een volledige set tekeningen bestaat uit: (1) plattegronden van de 

betreffende verdieping(en), (2) aanzicht van de betreffende gevel(s), (3) doorsnede van de woning en (4) principe detaillering. Van de genoemde tekeningen wordt 

een bestaande situatie en nieuwe situatie getekend schaal 1:100. V&D verzorgt principe detaillering van beeldbepalende delen gebaseerd op Trespa beplating of 

Keralit rabatdelen, overige materialisering kunnen extra kosten voor in rekening worden gebracht. Mochten er twijfels zijn over juiste detaillering dan kan V&D 

opdrachtgever vragen correcte detaillering aan te leveren op basis van door de aannemer te maken werktekeningen.  

3. De door V&D aangeleverde set tekeningen is enkel bestemd voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op het door opdrachtgever aangegeven 

huisnummer en adres. Mochten de tekeningen zonder schriftelijke toestemming van V&D gebruikt worden voor andere zaken of vergunningaanvragen als 

omschreven in de opdracht, zullen hierop gerechtelijke stappen worden ondernomen. V&D werkt samen met gemeenten en controleert steekproefsgewijs de 

archieven van de gemeente op misbruik van auteursrechtelijk beschermde werken. 

4. De complete set tekeningen van V&D wordt uitsluitend gemaakt voor de aanvraag omgevingsvergunning en is niet bedoeld als werktekening voor de aannemer. 

Definitieve maatvoering dient door aannemer in het werk te worden bepaald en nagemeten. 

5. Op tekening wordt uitgegaan van het basisvolume van de woning en worden ondergeschikte bouwdelen niet aangegeven. Ondergeschikte bouwdelen, 

aangrenzende bebouwing of indeling op de verdieping zijn voor de aanvraag van een dakkapel doorgaans voor de gemeente niet relevant en betreffen oa. de 

hierna volgende bouwdelen: kelders, bestaande dakkapellen (tenzij het een vervanging betreft), erkers, garages, uitbouw zijkant of achterzijde, serre of veranda, 

koekoek of dakterrassen. Mocht de gemeente een van voorgenoemde onderdelen op tekening vereisen zal V&D deze op tekening verwerken. In dit geval dient 

opdrachtgever juiste informatie over de betreffende onderdelen aan te leveren. 

6. V&D streeft ernaar de tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor standaard dakkapellen binnen 10 werkdagen na het volledig 

aanleveren van de opdracht ter controle aan te bieden. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

7. Aan de door V&D aangeleverde tekeningen zijn geen rechten te ontlenen, alle afmetingen dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd. Bij 

twijfel over de juiste afmetingen van (constructieve-) onderdelen wordt geadviseerd contact op te nemen. 

8. Alle wijzigingen op het tekenwerk welke door de gemeente worden gevraagd, zullen kosteloos worden verwerkt. Na akkoord van opdrachtgever op de 

tekeningen en indiening van de aanvraag omgevingsvergunning, zullen eventuele wijzigingen op aanwijzing van opdrachtgever echter wel worden doorgerekend.  

9. Eventuele constructieve tekeningen, kapplan en/ of berekeningen, zijn niet in deze aanbieding opgenomen. Mocht de gemeente deze berekeningen verlangen, 

dan zullen de kosten hiervoor worden doorberekend tegen onderstaande tarieven: 

 Constructie rapport t.b.v. VELUX dakkapel    € 399,00 incl. BTW 

10. Eventuele ventilatieberekeningen, daglichtberekeningen, thermische berekeningen, et cetera zijn niet in deze aanbieding opgenomen. Mocht de gemeente 

deze berekeningen/ rapporten verlangen, dan kunnen de kosten hiervoor worden doorberekend. 

11. V&D communiceert enkele met opdrachtgever en gemeente. Communicatie met derden is niet in onze werkzaamheden inbegrepen. 

12. Indien de vergunning door de gemeente geweigerd wordt, wordt geen restitutie van de gemaakte kosten gegeven en kan V&D opnieuw kosten in rekening 

brengen voor een nieuwe aanvraag of wijzigingen op een oude aanvraag. 

13. V&D adviseert altijd eerst de (onherroepelijke) vergunning van de gemeente af te wachten, alvorens de dakkapel te (laten) plaatsen. 

14. De gemeentelijke leges voor behandeling van de vergunningaanvraag zijn niet in onze aanbieding opgenomen en dienen door opdrachtgever / eigenaar aan 

de gemeente te worden voldaan. 

15. V&D doet vooraf geen onderzoek of de aan te vragen dakkapel vergunning plichtig is en / of past binnen de eisen uit het bestemmingsplan of welstandsnota.  

16. Betaling van de factuur geschiedt binnen de gestelde termijn van 30 dagen. 


