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De zolderverdieping is de ideale plaats 
voor een thuiskantoor of extra slaapka-
mer. Maar het bruikbare oppervlak is vaak 
niet groot door het schuine dak. Dank-
zij een dakkapel wordt deze onhandige  
bovenverdieping in één klap omgetoverd 
tot een volwaardige woonlaag. Dit geeft 
niet alleen extra leefruimte, maar zorgt 
er ook voor dat er meer daglicht binnen-
komt. De extra bewoonbare vierkante 
meters waar je kunt staan, kun je bij de 
andere vierkante meters van je woning 
optellen. Meer oppervlakte betekent ook 
een meerwaarde voor je woning. Win-win, 
dus!

DE VOORDELEN 
Investeer je in iets groots als een dak-
kapel, dan is het fijn dat je er na aanschaf 
bijna geen omkijken meer naar hebt. Kies 
je voor een kunststof dakkapel, dan heeft 
die een stuk minder onderhoud nodig dan 
een houten variant. Kunststof is namelijk 
slijtvast. Ook is het materiaal uv-besten-
dig. Hierdoor gaat het zeker vijftig jaar 
mee zonder te verkleuren. Het enige wat 
je hoeft te doen, is het kunststof af en toe 
schoonmaken. Daar ben je zo mee klaar, 
want kunststof is vuilafstotend en daar-
door makkelijk schoon te maken. 
Een ander voordeel van kunststof is de 
hogere isolatiewaarde. Je hoeft minder 
te stoken voor een aangename binnen-
temperatuur. En je verliest minder warm-
te: warmte stijgt op naar boven en de dak-
kapel van kunststof zorgt ervoor dat je die 
warmte ook binnenhoudt en niet verliest 
via het dak. Dat scheelt ook weer op de 
energierekening.

VOORAF GEMAAKT 
Een hele verbouwing, zo’n dakkapel? Nee 
hoor. Bij Ploeg kozijnen worden prefab 
dakkapellen geproduceerd. Dat betekent 
dat de op maat gemaakte dakkapel voor-

af in elkaar is gezet. Bij jou thuis hoeft 
ie alleen op de juiste plaats te worden 
gezet. Tijdens een kennismaking in de 
showroom worden de mogelijkheden en 
je wensen doorgenomen. Om zeker te 
weten dat er op jouw dak een dakkapel  
geplaatst kan worden, is het goed om voor-
af een aantal zaken te checken. Het kan 
bijvoorbeeld nodig zijn om een vergunning 
aan te vragen. Onze adviseur weet hier 
alles van. Neem naar de afspraak in de 
showroom ook een aantal maten mee: de  
hellingshoek van het schuine dak, die 
je kunt opmeten met een waterpas-app 
op je telefoon, de gewenste afmetingen 
van de dakkapel en foto’s van binnen én  
buiten. En mocht je een bouwtekening van 
je huis hebben, neem deze dan ook mee. 
Als je vervolgens een keuze hebt gemaakt,  
ontvang je een offerte. Zodra deze  
akkoord is, wordt de dakkapel bij je thuis 
ingemeten. Daarna wordt de dakkapel in 
productie genomen en als deze klaar is, 
wordt er een datum gepland voor monta-
ge en afwerking. Binnen een dag staat de 
dakkapel op z’n plek. Dan zit er nog maar 
één ding op: genieten van de extra ruimte 
in huis!
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Wil je meer ruimte en licht op zolder? Een extra slaapkamer, 
een tienerkamer of een kantoor? Een dakkapel is de ideale 
oplossing. Bovendien wordt je huis ook nog eens meer waard. 

NIEUWJAARS
AANBIEDING:  
NU 5% KORTING*
Schaf je in december 2022 of  
in januari 2023 een dakkapel bij 
Ploeg kozijnen aan, dan krijg je als 
Hier! in de regio-lezer 5% korting.  
Kijk voor inspiratie en het maken van 
een afspraak op ploegkozijnen.nl. 
*Vraag onze adviseur naar de voorwaarden
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