
Voordat wordt besloten tot het plaatsen van allerlei voor-
zieningen op daken, kan VEBIDAK Technische Zaken met 
bijvoorbeeld de DakScan Zonne-energiesystemen van 

het bestaande dak aangeven wat de mogelijkheden zijn en welke 
aanpassingen dit vraagt voor het verantwoord plaatsen van 
zonne-energiesystemen. Het doel van deze specifieke DakScan 
is een goede indruk te verkrijgen van de geschiktheid van het dak 
voor het plaatsen van zonne-energiesystemen. 

Enkele aspecten die worden beoordeeld zijn:
- De geschiktheid van de dakbedekking en onderliggende
 materialen voor een extra belasting met zonne-energie-
 systemen;
- De huidige staat en resterende levensduur van de bestaande
 dakbedekking. Zonne-energiesystemen gaan zeker 20 jaar
 mee, de bestaande dakbedekking moet dat dus ook nog 
 kunnen;
- Mogelijke zonne-energiesystemen, oriëntatie, hellingshoek
 e.d.;

- Obstakels op het dak;
- Mogelijke methoden van bevestiging;
- Het voor zonne-energiesystemen beschikbare nuttige
 oppervlak van het dak;
- Valbeveiliging in relatie tot het te plaatsen systeem 
 (veilig onderhoud wordt vaak vergeten).

Er wordt van de DakScan een beknopt rapport opgesteld, toege-
licht met een fotoreportage. Met dit rapport kan een welover-
wogen een besluit worden genomen, problemen worden voor-
komen en komt uw opdrachtgever in de toekomst niet voor 
(financiële) verrassingen te staan.  

VEBIDAK DakScan 
Zonne-energiesystemen

Het benutten van platte daken is populair. Het ene dak leent zich echter 
beter als gebruiksdak dan het andere. Vaak zijn bestaande daken goed 
aan te passen voor het beoogde gebruik.

President Obama krijgt u niet op 
dakbezoek, maar de afdeling 

Technische Zaken van VEBIDAK 
staat altijd voor u paraat!
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Wij staan u deskundig bij met optimale betrokkenheid.  

•	 arbeidsrecht
•	 leveringsvoorwaarden
•	 verzekeringsrecht
•	 vennootschapsrecht 
•	 bouwrecht
•	 arbitrages
•	 aansprakelijkheid

Wij zijn al meer dan 20 jaren de juridische adviseurs van Uw Vebidak,  
dus kennen uw branche als geen ander. Vooraf helderheid over de kosten met 

Vebidak-korting. Korte lijnen, praktisch en zakelijk

Mariahoek 4
3511 LD Utrecht

Tel: 030-2 313 494
Email: info@kjbadvocaten.nl
www.kjbadvocaten.nl

th u i s  o p  d a ke n TEL: (030) 606 32 38
INFO@VEBIDAK.NL
WWW.VEBIDAK.NL

VEBIDAK Technische Zaken:

ADVIESDIENSTEN 
 Uitvoerings- en opleveringsinspecties
 Onderzoek dakbedekkingsconstructie
 Dak-RI&E ‘werken op hoogte’
 Advies hellende daken
 Advies gebruiksdaken 
 (groendaken, parkeerdaken, etc.)
  Advies brandveiligheid
 Advies brandschadeonderzoek

MAAR BIjVooRBEELD ooK: 
 Projectbegeleiding    Beoordeling offertes    Beoordeling detailtekeningen    Geschilbemiddeling en deskundigen-
rapporten   Bouwfysische en windbelastingsberekeningen     Milieutechnisch advies    Beoordeling wateraccumulatie
  Wateraccumulatieberekeningen    Advies CE-markering

hELPDESK VooR 
AANGESLoTEN BEDRIjVEN  
 Gratis mondelinge informatie
 Gratis algemene dakinformatie:
 - Normen 
 - Richtlijnen 
 - Vaktijdschriften etc.
 Adviesdiensten tegen 
 gereduceerd tarief

Objectief onderbouwd maatwerk


