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Wilt u meer ruimte en licht op uw zolder? Een extra slaapkamer, een tienerkamer of een kantoor? Een 
dakkapel is de ideale oplossing. In dit stappenplan vertellen wij wat u kunt verwachten als u een 
dakkapel van Ploeg kozijnen aanschaft. 

Uw kunststof dakkapel in 6 stappen 

gereed 
1. Advies en offerte 

Na een persoonlijk adviesgesprek – via videobellen of in onze showroom – ontvangt u een 
offerte voor de dakkapel naar uw wensen. Bereidt u voor op uw adviesgesprek, door alvast de 
volgende gegevens te verzamelen: 
• Controleer of u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u navragen bij uw gemeente. 
• Meet de hellingshoek van uw schuine dak. Dit berekent u makkelijk en snel met een 

waterpas app op uw smartphone.  
• Bereken de afmeting. 
• Maak foto’s van uw binnen- en buitenaanzicht. Dit geeft ons een goed beeld van uw 

opties.  
• Neem uw bouwtekening (wanneer u die hebt) mee naar het adviesgesprek. 

2. Inmeten 
Na uw akkoord op de offerte, maken wij een afspraak om bij u thuis de exacte maten op te 
meten voor de dakkapel plaatsing. 

3. Orderbevestiging 
Na inmeten ontvangt u, als er geen wijzigingen zijn, een bevestiging van uw order per e-mail. 
Zijn er wijzigingen na inmeten, dan ontvangt u een nieuwe offerte met daarin alle specificaties 
en eventuele (prijs)wijzigingen die tijdens het technisch inmeten zijn opgenomen. Na uw 
akkoord op deze gewijzigde offerte, ontvangt u een bevestiging van uw order per e-mail. 

4. Omgevingsvergunning 
De regels voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel zijn per 
gemeente verschillend. U kunt bij uw gemeente navragen of een vergunning nodig is voor het 
bouwen van uw dakkapel. Indien gewenst kan Ploeg kozijnen voor u de aanvraag 
omgevingsvergunning verzorgen. Voor advies over vergunningen kunt u bij onze adviseurs 
terecht. Meer informatie leest u op onze website. 

5. Productie 
Uw nieuwe dakkapel wordt speciaal voor u op maat geproduceerd.   

6. Planning en uitleg 
Binnen 8-10 weken nadat wij de order aan u bevestigd hebben per e-mail, nemen wij contact 
met u op om samen met u de definitieve startdatum te bepalen. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van onze kunststof dakkapellen. En dat zijn er nogal wat! 
Allerlei woonstijlen: van modern tot klassiek, extra geluid- of warmtewerend en/of voorzien van een 
geïntegreerd klimaatbeheersingssysteem. Daarbij kunt u gelijk de opties en accessoires bekijken en 
uitzoeken. Kom langs in onze showroom of maak een online afspraak met onze dakkapel specialist. 

https://www.ploegkozijnen.nl/dakkapellen/vergunning/
https://www.ploegkozijnen.nl/contact/maak-een-afspraak/

