
Voor elk project bestaat er 
een VELUX oplossing!

Kies de beste combinatie 
VELUX dakramen en 
toebehoren voor uw 
droomzolder



Bij de bouw, verbouwing of renovatie van uw huis komen er veel vragen op u af.  
Mogen wij u adviseren door u het antwoord te geven op enkele belangrijke punten? 

Doordenkertjes 

Hoe bepaalt u het optimale uitzicht?
De hellingshoek van het dak bepaalt de ideale hoogte van het dakraam. 
Voor een onbelemmerd uitzicht is tevens een uitzettuimelvenster een  
goede keuze, vanwege de onderhandgreep en het scharnierpunt bovenin.

Hoe creëert u een comfortabele slaapomgeving?
Halveer het contactgeluid van regen of hagel met regencontactgeluid
dempende beglazing. Ook met een rolluik wordt dit geluid aanzienlijk 
verminderd en u heeft daarmee direct een donkere, koele slaapkamer.

Hoe voorkomt u oververhitting  
op warme zomerse dagen?
Plaats een rolluik of buitenzonwering om overbodige zonnewarmte te 
blokkeren voordat deze uw kamer binnen komt. Denk ook aan rolgordijnen 
voor verduistering en eventueel een insectenhor tegen muggen.

Extra genieten van bedieningscomfort?
Zeker wanneer uw dakramen buiten handbereik geplaatst zijn is elektrische 
bediening onmisbaar. Maar ook in andere situaties geniet u van extra 
comfort. Met het VELUX INTEGRA® systeem werken alle elektrische 
producten met elkaar samen. Automatische sluiting bij regen, verschillende 
voorgeprogrammeerde functies en volledig naar wens in te regelen met de 
standaard bedieningstablet met touch screen.
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Hoeveel licht heeft uw kamer nodig?
Daglicht heeft u nooit te veel. Bereken eenvoudig hoeveel daglicht een 
kamer volgens het Bouwbesluit nodig heeft:

*  Gedeelte van de vloer   oppervlakte waar de plafondhoogte > 180 cm is.

Nodige 
glasopper-

vlakte

Bewoonbare  
vloeroppervlakte*

x 10%  =

Hoe krijgt u een optimale lichtinval?
Door lichtspreiding. Het is beter om meerdere kleine dakramen langs  
beide kanten van het dak te plaatsen dan één groot dakraam.



Oplossing voor:

slaap & kinderkamers
Deze oplossing bestaat uit:

1x GGL MK06 2050 € 404,
Standaard VELUX dakraam
 
Standaard VELUX gootstuk en  € 117, 
waterkerend manchet

Indicatie montagekosten en materiaal* € 400,

Totaal kosten (incl. btw) € 921,-



Deze oplossing bestaat uit:

2 x GGL MK06 2060 € 1.114,
Regencontactgeluiddempend dakraam

€ 50, cashback per product - € 100,-
 

2 x  VELUX verduisterend rolgordijn € 250,

VELUX koppelgootstuk en  € 251, 
waterkerend manchet

Indicatie montagekosten en materiaal* € 650,
 
Totaal kosten (incl. btw) € 2.165,-

* De indicatie voor montagekosten is slechts een richtprijs en verschilt per situatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Totale cashback € 100,-! Totale cashback € 400,-!

Deze oplossing bestaat uit:

2 x GGL MK06 207021 € 1.854,
Elektrisch VELUX INTEGRA® dakraam

€ 100, cashback per product - € 200,-

2 x SML MK06 0000 € 1.110,
VELUX INTEGRA® rolluik 
€ 100 cashback per product - € 200,-

VELUX koppelgootstuk en  € 251, 
waterkerend manchet

Indicatie montagekosten en materiaal* € 950,

Totale kosten (incl. btw) € 3.765,-



Oplossing voor:

zolderverbouwing
Deze oplossing bestaat uit:

2 x GPL MK06 2050 € 1.180,
VELUX uitzettuimelvenster

€ 50, cashback per product - € 100,- 

Standaard VELUX gootstuk en  € 234, 
waterkerend manchet

Indicatie montagekosten en materiaal* € 650,

Totale kosten (incl. btw) € 1.964,-

 

Totale cashback € 100,-!



 VELUX zoldermake-over:

Een zolderverbouwing kan op vele verschillende 
manieren worden uitgevoerd. Het is maar net hoe u uw 
droomzolder eruit wilt laten zien. Maar veel zolders 
beginnen zoals de donkere, ongeïsoleerde rommelzolder 
hieronder. 
 
In enkele weken is deze zolder volledig omgetoverd tot 
de droomslaapkamer van de winnaars van de VELUX 
makeover. Kijkt u voor meer inspiratie ook eens op 
velux.nl/inspiratie.

* De indicatie voor montagekosten is slechts een richtprijs en verschilt per situatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze oplossing bestaat uit:

2 x GPL MK06 2070 € 1.392,
VELUX uitzettuimelvensters

€ 50, cashback per product - € 100,-

2x VELUX gevelelement €1.314,

4 x VELUX plisségordijn € 476, 
VELUX koppelgootstuk en  € 321, 
waterkerend manchet

Indicatie montagekosten en materiaal* € 1.700,

Totale kosten (incl. btw) € 5.103,-

Totale cashback € 100,-!
voorna



Oplossing voor:

het platte dak
Deze oplossing bestaat uit:

1 x VELUX lichtkoepel CFP € 719,
vaste VELUX lichtkoepel

Indicatie montagekosten en materiaal* € 800,

Totale kosten (incl. btw) € 1.519,-



Eigenschappen van de VELUX lichtkoepel

Daglicht en frisse lucht kunnen ook binnentreden  
onder het platte dak. De elektrisch te openen VELUX 
lichtkoepel is hiervoor de oplossing bij uitstek. Met  
de intuïtieve bedieningstablet opent u de lichtkoepel 
voor de nodige ventilatie met slechts de beweging  
van een vinger. 

De lichtkoepel is hybride opgebouwd met een HR++ 
glasplaat en daar bovenop een kunststof schaal. 
Hierdoor ervaart u minder geluid van regen of hagel en 
kunt u ongestoord genieten van uw film of nachtrust. 
En met de VELUX lichtkoepel kunt u veilig slapen, want 
deze komt in aanmerking voor het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen®.

U kunt zelfs een perfect passend elektrisch bedienbaar 
plisségordijn of buitenzonwering toevoegen om het 
daglicht volledig te controleren.

Geniet dus van een comfortabel binnenklimaat in uw 
aan of uitbouw. En mocht het gaan regenen, dan zorgt 
de standaard regensensor ervoor dat de lichtkoepel 
geheel automatisch sluit.

Deze oplossing bestaat uit:

1 x VELUX INTEGRA® 
lichtkoepel CFP € 1.377,
Elektrische VELUX lichtkoepel

€ 100, cashback per product - € 100,-

 

Elektrisch VELUX plisségordijn € 347,

Indicatie montagekosten en materiaal* € 1.000,

Totaal kosten (incl. btw) € 2.624,-

* De indicatie voor montagekosten is slechts een richtprijs en verschilt per situatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Totale cashback € 100,-!



Oplossing voor:

een oud dakraam vervangen
Is een oud dakraam na vele jaren gebruik nu dan echt aan vervanging toe? Het zal u verbazen hoe 
eenvoudig het vervangen kan zijn. Speciaal voor het vervangen zijn er renovatiegootstukken 
beschikbaar waarmee het dakraam 1op1 vernieuwd kan worden. Zelfs de afwerking aan de 
interieurzijde kan ongewijzigd blijven. Hierdoor zijn ook de kosten voor montage zeer 
aantrekkelijk.

Voorbeeld:
1 x GPL MK06 2050
VELUX uitzettuimelvenster € 590,
€ 50, cashback per product - € 50,- 
VELUX renovatiegootstuk en € 132, 
waterkerend manchet

Indicatie montagekosten en materiaal* € 200,

Totale kosten (incl. btw) € 872,-

Totale cashback € 50,-!

 
Een nieuw dakraam biedt u veel voordelen. Zo merkt u direct dat de isolatiekracht van nieuwe 
dakramen flink is verbeterd. Maar ook geniet u van comfortabel bedieningsgemak en betere 
ventilatiemogelijkheden. Naast het 1op1 vervangen kunt u er ook voor kiezen om het dakraam 
te vervangen door meerdere dakramen naast elkaar. Zo kan een ruimte helemaal naar eigen 
wens worden omgetoverd.

voor

na

* De indicatie voor montagekosten is slechts een richtprijs en verschilt per situatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kies de actieproducten die het best passen bij uw project

En krijg tot € 400,* terugbetaald!
*Zie achterzijde voor de voorwaarden.

ACTIE 1
VELUX uitzettuimelvenster type GPL / GPU 
 Panoramisch uitzicht 
  Bediening met onderhandgreep

ACTIE 3
VELUX INTEGRA® dakraam of lichtkoepel  
type GGL / GGU / CVP
  Elektrische bediening met optimaal wooncomfort
  Met regensensor en touch screen bedieningstablet

ACTIE 4
VELUX INTEGRA® rolluik type SML / SSL
  Optimale verduistering
  Goede isolatie en warmtewering

ACTIE 2
VELUX regencontactgeluiddempend dakraam  
glastype -60 
  Vermindert regen contactgeluid met de helft
 Betere isolatiewaarden

€ 100,- cashback
per product

cashback
per product

€ 50,-€ 50,- cashback
per product

cashback
per product

€ 100,-



* De genoemde cashback van € 50,- of € 100,- per product is uitsluitend geldig voor de eindgebruiker en geldt uitsluitend voor de deel nemende  
actieproducten aangeschaft tussen 1 april 2015 en 30 juni 2015 bij een Nederlands verkooppunt. De actieproducten zijn: VELUX uitzettuimelvensters 
(type GPL en GPU), VELUX dakramen met regencontactgeluiddempende beglazing (glastype -60), elektrische VELUX INTEGRA® (Solar) dakramen  
(type GGL en GGU), elektrische VELUX INTEGRA® lichtkoepels (type CVP) en elektrische VELUX INTEGRA® (Solar) rolluiken (type SML en SSL).

Er geldt een maximale cashback van € 400,- per huishouden/adres, ongeachte het totaal aantal aangeschafte producten. Consumenten kunnen de 
cashbackaanvraag indienen tot uiterlijk 31 juli 2015. Het aanvragen van de cashback kan via velux.nl/renovatie. Er dient een leesbaar bewijs van  
aankoop (kopie van factuur) bij de aanvraag te worden toegevoegd. Niet complete of te laat ingestuurde aanvragen worden niet meer in behandeling  
genomen. Lees de complete actievoorwaarden op velux.nl/renovatie.

VELUX Nederland B.V.

Molensteijn 2

3454 PT DE MEERN

Postbus 142

3454 ZJ DE MEERN

Telefoon: 030  6.629.629

Telefax: 030  6.629.680

Internet: www.velux.nl

Email: info@velux.nl

Volg ons ook via:

facebook.com/velux

twitter.com/velux_nl

instagram.com/velux_nl

youtube.com/veluxnl

pinterest.com/veluxnederland

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai


