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Dakkapellen van Kapeldakramen 
 
 
Een groot voordeel is dat het glas niet verticaal geplaatst wordt, maar schuin, waardoor er veel meer 
licht inval in de ruimte ontstaat. U creëert naast licht ook meer ruimte waardoor uw zolder in een 
zeer comfortabele leefruimte veranderd.  
 
Wij maken 3 soorten dakkapellen in onze eigen werkplaats: 
 

• Kapeldakramen De Standaard 

• Kapeldakramen De Serre 

• Kapeldakramen Normale Dakkapel met Dakramen 
 
Daarnaast kunnen wij ook leveren en plaatsen: 
 

• Velux Serre dakkapel 

• Velux Basis dakkapel 
 

 
  
Kapeldakramen De standaard 
 

Dakkapel duo SK06 op een 45 graden dak Voordelen 
  
  

 

 

• Meestal vergunningsvrij 

• Steekt 60 cm uit het dak  

• In elke maat uitvoerbaar 

• Meer licht dan normale dakkapel 

• Zeer goed geisoleerd 

• Op elk schuin dak mogelijk 

• In 1 dag geplaatst 
 

 
Onze dakkapellen in combinatie met de dikte van uw dak kan een ruimte winst opleveren van 90 cm. 
Doordat de dakramen meestal 20 graden of meer schuin achterover staan komt er veel meer licht op 
uw zolder terwijl dit uw loopruimte niet beïnvloed als uw dak 45 graden of steiler is. 
 
De prijzen zijn incl. BTW en montage, exclusief aftimmeren en het aanpassen v.d. dakconstructie.   

De prijzen zijn gebaseerd op een 40 graden dak of steiler. 
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KAPELDAKRAMEN Afmeting  Kunststof   
 Kunststof 

STANDAARD 
DAKKAPEL 

Breedte in 
cm. 

Tuimel raam 
 

Uitzet tuimel 

     

Single SK06 146  €  3.310   €  3.510 

Single SK08 146  €  3.350   €  3.550 

Single UK08 166  €  3.400   €  3.600 

     

Duo MK06 198  €  4.810   €  5.210 

Duo MK08 198  €  4.850   €  5.250 

Duo PK06 230  €  4.860   €  5.260 

Duo PK08 230  €  4.910   €  5.310 

Duo SK06 270  €  4.930   €  5.330 

Duo SK08 270  €  5.020   €  5.420 

Duo UK04 310  €  5.030   €  5.430 

Duo UK08 310  €  5.170   €  5.570 

     

Triple MK08 286  €  5.925   €  6525 

Triple PK08 286  €  5.980   €  6680 

Triple SK06 394  €  6.260   €  8660 

Triple SK08 394  €  6.370   €  6970 

Triple UK04 454  €  6.400   €  7.000 

Triple UK08 454  €  6.610   €  7.210 

          

     

Er zijn nog veel meer mogelijkheden qua maat en hoeveelheid gekoppelde ramen. Bovenstaand de 

meest gangbare combinaties. Overige maten zijn op aanvraag. 

 

Ook leverbaar zonder montage informeer naar de mogelijkheden. 
 

Meerprijzen: 

Aftimmeren binnenzijde: 
Single dakkapel   600 euro 
Duo dakkapel   700 euro  
Triple dakkapel   850 euro 
 
Afvoeren afval               100 euro 
Afvoeren dakpannen   100 euro  
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Kapeldakramen Normale Dakkapel met Dakramen 
 
Wij kunnen de dakkapellen met dakramen ook maken zonder dat de ramen achterover staan. De 
ramen staan dan recht op net als de traditionele dakkapellen. U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen 
als u deze ruimte wel echt nodig heeft. Hiervoor rekenen wij een meerprijs van 350 euro ten 
opzichten van de standaard dakkapel met dakramen. 
 
Het kan ook zijn dat u een heel flauw dak heeft. Wel een normale dakkapel mag plaatsen maar toch 
de ramen schuin achterover wilt hebben voor meer lichtinval ook dit is mogelijk bij ons. En ziet er 
dan als volgt uit: 
 

  
 
 
 
Kapeldakramen De Serre 
 

Dakkapel triple MK06 op een 45 graden dak Voordelen 
  
  

 

 

• Meestal vergunningsvrij 

• Steekt 60 cm uit het dak  

• In elke maat uitvoerbaar 

• Extreme veel licht 

• Zeer goed geïsoleerd 

• Op elk schuin dak mogelijk 

• In 1 dag geplaatst 
 

 
Onze dakkapellen in combinatie met de dikte van uw dak kan een ruimte winst opleveren van 90 cm. 
Doordat de dakramen meestal 20 graden of meer schuin achterover staan komt er veel meer licht op 
uw zolder terwijl dit uw loopruimte niet beïnvloed als uw dak 45 graden of steiler is. 
 
De prijzen zijn incl. BTW en montage, exclusief aftimmeren en het aanpassen v.d. dakconstructie.   

De prijzen zijn gebaseerd op een 40 graden dak of steiler. 

 

De serre duo heeft 2 ramen aan de onderzijde en 2 ramen in het dak.  

De serre triple 3 ramen aan de onderzijde en 3 ramen in het dak verwerkt. 
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KAPELDAKRAMEN Breedte in cm  
 Kunststof Kunststof uitzet tuimel 

SERRE DAKKAPEL Buitenzijde  Tuimelraam Ramen aan onderzijde 

     

 

Duo MK06 198  €  6.320   €  6.720 

Duo MK08 198  €  6.400   €  6.800 

Duo SK06 270  €  6.560   €  6.960 

Duo SK08 270  €  6.740   €  7.140 

Duo UK04 310  €  6.760   €  7.160 

Duo UK08 310  €  7.040   €  7.440 

     

     

KAPELDAKRAMEN Breedte in cm  
 Kunststof Kunststof uitzet tuimel 

SERRE DAKKAPEL Buitenzijde  Tuimelraam Ramen aan onderzijde 

     

Triple MK08 278  €  8.650   €  6.525 

Triple PK08 326  €  8.760   €  6.680 

Triple SK06 386  €  9.320   €  8.660 

Triple SK08 386  €  9.560   €  6.970 

Triple UK04 326  €  9.600   €  7.000 

Triple UK08 386  €  10.020   €  7.210 

 
 
 
Meerprijzen 
 
Aftimmeren binnenzijde: 
 
Duo serre dakkapel  600 euro  
Triple serre dakkapel  750 euro 
 
Afvoeren afval               100 euro 
Afvoeren dakpannen   100 euro  
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Aanpassen dakconstructie 
 
 

Optie 1 u heeft een gordingen dak  

 

Gordingen dak 
De breedte van de dakkapel maakt niet uit 
 
De horizontale balk zagen we door en we 
plaatsen 2 verticale balken terug 
 
Kosten 150 euro 
 
Wij hebben de dikte, hoogte en benodigde 
lengte van de gording ( horizontale balk ) nodig 

Optie 2 u heeft een nieuwbouw dak  

 

Nieuwbouw dak 
Een SK06 duo gekoppeld of een triple PK06 
kunnen wij zonder bijzondere aanpassing 
plaatsen.  
 
Wanneer de dakkapel breder wordt, moet er 
een balk van muur naar muur komen. 
 
De kosten tot een overspanning van 540 cm zijn 
300 euro  
Een overspanning van 540 tot 690 cm kost 400 
euro 
 
Breder is op aanvraag. 

 

 
Wilt u de dakkapellen zelf ervaren in onze showroom en advies op maat van ons ontvangen ? 
 
Omdat wij alles custum made kunnen maken op uw woning is het belangrijk uw bezoek aan te 
kondigen zodat er een specialist aanwezig is en u niet voor niets komt. 
 
Wij organiseren regelmatig een inloop avond in de showroom speciaal voor de dakkapellen. Neem 
contact met ons op voor de eerst volgende mogelijkheid. En claim uw plekje. 
 
Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

6 
 

Heeft u interesse in onze eigen dakkapel voorzien van dakramen ?  
 
Stap 1 
 
Wij willen het volgende van u weten: 
 

• Uw NAW gegevens plus telefoonnummer 

• Heeft u een nieuwbouw of een gordingen dak 

• Totale breedte dakvlak 

• Gewenste breedte dakkapel 

• Type dakbedekking ( pannen, leien, shingles, bitumen, golfplaten ) 

• Graden hoek van uw dak ( makkelijk te achterhalen met de Velux roof pitch app ) 

• Materiaal dakramen ( hout, hout wit gelakt of kunststof ) 

• Type raam: tuimelraam ( midden scharnierend ) of uitzettuimelraam ( bovenkant 
scharnierend ) 

• Gewenste raamdecoratie 

• Timmeren wij de binnenkant af of verzorgd u dit zelf 

• Vuil en dakpannen afvoeren of verzorgd u dit zelf 

• Plaatsing op voor- of achterkant van de woning 

• Bijzonderheden van uw woning ( denk aan zonne-panelen, schoorsteenpijpen, CV’s, 
monumentaal pand )  

 
Een tweetal foto s van binnen- en buitenzijde geven ook enorm veel duidelijkheid. Graag 
ontvangen wij deze samen met uw aanvraag.  
 
Stap 2 
 

• Wij controleren uw wensen  

• Wij maken een offerte 

• Wij kunnen telefonisch overleg plegen en uw vragen beantwoorden 
 

 
Stap 3  
 

• Indien nodig in/nameet afspraak op locatie 

• Inplannen van de opdracht 
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Velux Serre met 4 of 6 ramen 
 

Dakkapel duo SK06 op een 45 graden dak Voordelen 
  
  

 

 

• Meestal vergunningsvrij 

• Steekt 60 cm uit het dak  

• Beperkte maatvoering 

• Extreem veel licht 

• Minimaal geïsoleerd 

• Op elk schuin dak mogelijk 

• In 1 dag geplaatst 
 

 
 
Prijzen Velux Serre Dakkapel 
 

Afmeting 
In cm (B X H 

Duo serre dakkapel  
Wit gelakt 2070 tuimel raam 
4 stuks 

Triple serre dakkapel 
Wit gelakt 2070 tuimel raam  
6 stuks 

   

MK06 6.050  

PK06 6.350  

SK06 6.500  

MK06  7.100 

 

Afmeting 
In cm (B X H 

Duo serre dakkapel  
2 maal kunststof uitzet tuimel 
& 2 tuimel ramen 

Triple serre dakkapel 
3 maal kunststof uitzet tuimel 
& 3 maal tuimel ramen 

   

MK06 6.625  

PK06 7.025  

SK06 7.275  

MK06  8.250 
     

Meerprijzen 
 
Aftimmeren binnenzijde: 
 
Duo serre dakkapel  600 euro  
Triple serre dakkapel  750 euro 
 
Afvoeren afval               100 euro 
Afvoeren dakpannen   100 euro  
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De Velux Basis dakkapel steekt 10 graden uit het dak. Dit zorgt voor 30 cm plus de dak dikte aan 
ruimte 
 

 

• Meestal vergunningsvrij 

• Steekt 10 graden uit het dak  

• minimaal geïsoleerd 

• Op elk schuin dak mogelijk 

• In 1 dag geplaatst 
 

 
 

Afmeting 
In cm ( BxH) 

Single basis dakkapel Duo basis dakkapel Triple basis dakkapel 

    

FK06 74*163         146*188  222*188  

MK04 86*136  170*161  258*161  

MK06 86*163  170*188  258*188  

MK08 86*193 170*218 258*218 

MK10 86*220 170*246 258*246 

PK06 102*163 202*188  

PK08 102*193 202*218  

PK10 202*220 202*246  

SK06 122*163 242*188  

SK08 122*193 242*218  

SK10 122*220 242*246  

UK04 142*136 282*161  

UK08 142*193 282*218  

UK10 142*220   

 

Prijzen Single basis dakkapel 
Wit gelakt 2070 

Duo basis dakkapel 
Wit gelakt 2070 

Triple basis dakkapel 
Wit gelakt 

    

FK06 € 1.880 € 3.260 € 4.350 

MK04 € 1.900 € 3.815 € 4.400 

MK06 € 1.970 € 3.450 € 4.675 

MK08 € 2.000 € 3.500 € 4.725 

MK10 € 2.100 € 3.750 € 5.050 

PK06 € 2.100 € 3.750  

PK08 € 2.150 € 3.820  

PK10 € 2.175 € 3.900  

SK06 € 2.175 € 3.900  

SK08 € 2.475 € 4.000  

SK10 € 2.455 € 4.370  
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UK04 € 2.650 € 4.250  

UK08 € 2.895 € 4.450  

UK10 € 2.990   

 
Meerprijzen 
 
Kunststof uitvoering  100 euro per raam 
Uitzet tuimel ramen  200 euro per raam 
 
Aftimmeren binnenzijde: 
 
Single dakkapel   250 euro 
Duo dakkapel   350 euro  
Triple dakkapel   450 euro 
 
Afvoeren afval               100 euro 
Afvoeren dakpannen   100 euro  
 
 
Wilt u de dakkapellen zelf ervaren in onze showroom en advies op maat van ons ontvangen ? 
 
Omdat wij alles custum made kunnen maken op uw woning is het belangrijk uw bezoek aan te 
kondigen zodat er een specialist aanwezig is en u niet voor niets komt. 
 
Wij organiseren regelmatig een inloop avond in de showroom speciaal voor de dakkapellen. Neem 
contact met ons op voor de eerst volgende mogelijkheid. En claim uw plekje. 
 
Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuzes. 
 
Team Kapel dakramen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


