
Checklist indieningsbescheiden, onderdeel: Vergunningplichtige dakopbouw

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 Alle verdiepingen van het woning (bestaand en nieuw) en van het gehele trappenhuis in verband met controle op de afstand van de vluchtroute.

Maatvoering: binnen- en buitenwerkse maten van de woning en de uitbouw. Zo ook de te wijzigen gevelopeningen (kozijnen ect).

Schaal 1:100

Gevel tekeningen

Tekening voorzien van materialisering en kleurgebruik, draairichting ramen en deuren, ventilatieroosters en/of andere ventilatievoorzieningen en evt. rookgasafvoerkanalen.

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

Schaal 1:100

Doorsnede tekening Doorsnede (bestaand en nieuw) ter plaatse van de gewenste opbouw.

Maatvoering:  hoogste punt bouwwerk, goothoogte en verdiepingshoogte (bestaand en nieuw). 

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

Details

Opgave materialisering en kleurgebruik. De brandwerendheid (in minuten WBDBO) en de warmteweerstand (Rc-waarde in m2K/W) van dak en gevels en de 

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

Constructieve gegevens Constructieprincipe (indienen bij de aanvraag)

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

Op de plattegronden dienen de gebruiksfunctie(s) en de ruimtefunctie(s) te worden aangegeven (zoals: woonfunctie, badruimte, toiletruimte, bergruimte, 

verblijfsruimte, meterruimte, functieruimte). Bovendien moet de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie te worden aangegeven.

Aansluitpunten van nieuwe riolering, hemelwaterafvoeren en mechanische ventilatie aangeven. Bij mechanische ventilatie ook de capaciteit aangeven (liters per 

Rookmelders in woningen aangeven. Vluchtroutes aangeven (draairichting deuren en aantal minuten brandwerendheid van de vloer, wand en het plafond in de 

vluchtroute).

Trappen en vloerafscheidingen op tekening aangeven (voorzien van voldoende maatvoering, ook van de bestaande trappen (i.v.m rechtens verkregen (referentie) 

Schaal 1:100

Grondmechanisch advies, palenplan, constructieberekening en (detail)tekeningen (o.a. wapeningstekening) van de uitbouw, inclusief opvang aan de bestaande 

isolatiewaarde van het glas (U-waarde in W/m2K)Brandwerendheid (in minuten WBDBO) en isolatiewaarde (in m2K/W).

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

Trappen en vloerafscheidingen op tekening aangeven (voorzien van maatvoering).

Aanzichttekeningen (bestaand en nieuw) van de voor- en achtergevel en, indien van toepassing, zijgevel(s). Bij dakopbouw op een tussenwoning de zijgevels van 

de

Van de voorgevel van de dakopbouw alle horizontale en verticale aansluitdetails. Bij een aansluiting op een bestaande dakverdieping tevens 2 verticale 

aansluitdetails (dak en vloer) en 1 horizontaal aansluitdetail.

Constructietekening en een berekening van de opbouw, inclusief aansluiting aan de bestaande gevel/dak. Controleberekening van het bestaande dak en van de 

draagkracht van de bestaande palen, als gevolg van de extra belasting (indien noodzakelijk aantonen middels een funderingsinspectie). Verder dient te worden 

aangetoond dat het pand voldoende stabiel is.
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