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Zelf een dakraam plaatsen 
 

U wilt graag meer daglicht, frisse lucht of uitzicht op uw zolder? Een dakraam plaatsen 
is dan de oplossing.  
 
Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor het plaatsen van een dakraam. 
Bovendien leest u hier welke voorwaarden Goed Wonen stelt aan een dakraam.  
 

Voordat u aan de slag gaat 
 
Toestemming 
Voor het realiseren van een dakraam, hebt u toestemming nodig van Goed Wonen en de 
gemeente Gemert-Bakel. Overigens is het plaatsen van een dakraam geen eenvoudige klus. 
Laat dit altijd over aan vakmensen.  
 
Soorten dakramen 
In vrijwel ieder schuin dak kan een dakraam gemaakt worden. Er zijn verschillende soorten 
dakramen. Het verschil zit vooral in de manier waarop het raam bevestigd wordt en hoe het 
kan bewegen. Zo zijn er uitzetramen, tuimelramen, uitzettuimelramen, uitzetdraairamen en 
uitzetschuiframen. Sommige typen kunnen boven of naast elkaar gekoppeld worden. Kant-en-
klare dakramen kunnen van binnenuit gemonteerd worden. 

 
Grootte en positie van het dakraam 
U kunt zelf de ideale afmeting van uw dakraam berekenen. Hiervoor meet u de oppervlakte 
van de vloer. Neem alleen het vloeroppervlak waar de hoogte vanaf de vloer tot het schuine 
dak minimaal 150 centimeter is. Om voldoende licht te hebben moet het glasoppervlak 10% 
van de vloer zijn. Een voorbeeld: het gemeten vloeroppervlak is 5 x 2 = 10 m2. De grootte van 
het glasoppervlak moet dan 10% van 10m2 is 1 m2 zijn.  
 
Om een vrij uitzicht te krijgen, plaatst u het raam op ongeveer 150 cm hoogte van de vloer. 
Goed Wonen stelt als voorwaarde dat het raam minimaal 1 meter boven de vloer komt.  Het 
glas moet minimaal 90 bij 90 centimeter zijn. 

 
Aan de slag 
 
Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden 
De moderne dakramen kunnen in de meeste dakconstructies goed worden toegepast. In de 
nieuwere woningen zijn de isolatie en de dakbalken vaak onzichtbaar weggewerkt. Bepaal 
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daarom vooraf goed waar de balken of sporen lopen, voordat u een gat voor het dakraam 
maakt. Als het nodig is, moet u extra sporen aanbrengen. Zorg dat het dakraam goed aansluit 
op de dakfolie van de dakisolatie, zodat u condensvorming voorkomt. 
 
Bij oudere daken zonder isolatie, is het eenvoudiger om een dakraam te plaatsen. Teken op 
de gewenste plaats tegen het dakbeschot de omtrek van het raam. Maak in het midden met 

een decoupeerzaag een ‘mangat’ van 50 x 50 
cm. Pas op dat u hiermee niet de pannen van 
het dak stoot, of de panlatten doorzaagt. Pas na 
het verwijderen van het luikje kunt u voorzichtig 
de eerste dakpannen verwijderen en enkele 
panlatten afzagen. 
 
Soms is het nodig dat niet alleen het dakbeschot, 
maar ook één of meerdere sporen of balken 
worden verwijderd. De balk moet dan verplaatst 
worden om het dakraam te kunnen plaatsen. U 
moet dan een zogeheten 'raveling' maken. Wij 
raden u dringend af deze ravelingconstructie zelf 
te maken, omdat hier flink wat bouwkundig 

inzicht voor nodig is. Laat dit door een vakman doen! 

 
De plaatsing van het dakraam 
Voordat u het raam plaatst, verwijdert u eerst het draaiende glasgedeelte van het raam. 
Schroef de speciale bevestigingsbeugels aan het kozijn vast. Schuif het kozijn daarna naar 
buiten, breng het in de juiste positie - vrij van de panlatten- en zet de twee bovenste beugels 
vast op het dak. Controleer eerst of de voorgevormde gootstukken goed passen en of het 
kozijn horizontaal ligt. Zorg dat de dakpannen goed op hun plaats liggen en monteer dan de 
gootstukken. Druk de loodslabbe op de pannen en sla hem voorzichtig met een rubberen 
hamer in vorm. Zet het glasgedeelte van het raam nu terug in de scharnieren. Volg nu de 
aanwijzingen op in het montagevoorschrift om het raam recht en in het midden van het kozijn 
te krijgen. 
 
Onderhoud en verhuizen 
Als u een dakraam plaatst, bent u zelf verantwoordelijk voor  eventuele lekkages of 
condensproblemen die ontstaan als het dakraam niet goed is aangebracht. U bent zelf ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud. Als het dakraam goed geplaatst en onderhouden is, 
mag u het dakraam laten zitten als u verhuist. Soms krijgt u hiervoor een vergoeding van 
Goed Wonen. De hoogte van de vergoeding is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit en de 
ouderdom van het gebruikte materiaal. 
 

Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Hebt u nog 
vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


