
Checklist indieningsbescheiden, onderdeel: Vergunningplichtige dakkapel

(Toelichting: wilt u controleren of uw dakkapel vergunningsvrij is? Doe dan de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken)

Benodigde gegevens: Eisen documenten:

Situatie tekening Hieruit blijkt de oriëntatie van het bouwwerk op het perceel ten opzichte van de omliggende bebouwing en wegen.

Maatvoering: afstand bouwwerk t.o.v perceelgrenzen en evt. belendende bebouwing.

Schaal 1:1000

Plattegronden Alleen plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw) van de verdieping waar de dakkapel wordt geplaatst.

Maatvoering: binnen- en buitenwerkse maten van de woning en de dakkapel. 

Schaal 1:100

Gevel tekeningen Alleen aanzichttekeningen (bestaand en nieuw) van de gevel waar de dakkapel wordt geplaatst. Bij een hoekpand ook de zijgevel.

Tekening voorzien van draairichting ramen en deuren en positie ventilatieroosters.

Maatvoering:  buitenwerkse maten van de gevel, het dakvlak en de dakkapel. 

Schaal 1:100

Doorsnede tekening Doorsnede ter plaatse van de gewenste dakkapel.

Maatvoering:  goot- en bouwhoogte van de woning en onder- en bovenzijde van de dakkapel (buitenwerks) 

maten t.o.v. Peil = 0 (Peil = 0 is bovenkant afgewerkte vloer begane grond).

Schaal 1:100

Details 3 details in verticale doorsnede: aansluiting bovenkant dak/dakkapel, aansluiting dak/gevel dakkapel, aansluiting dakkapel/ onderkant dak.

Minimaal 1 detail in horizontale doorsnede: aansluiting voorgevel/zijgevel dakkapel. 

Schaal 1:5 of 1:10 of 1:20

Constructieve gegevens Constructieprincipe van kap en dakkapel (indienen bij de aanvraag)

Als de kapconstructie wijzigt, een constructietekening van de nieuwe spanten en van de raveelbalken.

Als de kapconstructie wijzigt, (detail)tekeningen en berekening van de gewijzigde kapconstructie, inclusief controle van de bestaande kapconstructie.

Kleurenfoto's Eventueel foto’s van vergelijkbare dakkapellen in de directe omgeving en op vergelijkbare woningtypen. 

Opgave materialisering, kleurgebruik, de brandwerendheid (in minuten WBDBO), warmteweerstand dak/zijwangen (Rc-waarde in m2K/W) en 

isolatiewaarde van het glas (U-waarde in W/m2K).

Uitvoeringsgereed ontwerp & uitvoeringsgegevens (indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden) van dak en zijwangen en de 

isolatiewaarde van het glas (U-waarde in W/m2K).

ODMH  19-11-2014


