Wanneer, hoe en waarom uw oude
VELUX dakvenster vervangen?

Maak de juiste keuzes met deze gids

Een dakvenster vervangen,
dat verandert alles!
VELUX heeft het uitzicht van zijn dakvensters in de loop der jaren
verbeterd en tal van optimalisatie-oplossingen ontwikkeld: de
modellen van de nieuwste generatie dakvensters zorgen voor meer
comfort en betere waarden op vlak van geluids- en thermische
isolatie.

Een dakvenster van 20 jaar oud
vervqangen zorgt voor heel wat voordelen.

Het vervangen van een oud model door een nieuw venster met
dezelfde afmetingen duurt slechts een 4-tal uur* en daarbij worden
de bestaande afwerkingen intact gelaten (herschilderen/opnieuw
behangen is niet nodig). Daarom is kiezen voor een nieuw
dakvenster vaak een slimme keuze, zelfs wanneer uw oude
dakvenster nog geen grote gebreken vertoond.
Laat ons samen de balans opmaken en volg de gids!

*Voor de vervanging van een standaardvenster in een standaardsituatie.
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Is uw dakvenster aan vervanging toe? Doe de test!
Heeft uw venster schade opgelopen?
JA
Is uw venster geblokkeerd?
Dan kunnen we het ongetwijfeld herstellen.
Aarzel dus niet om een bezoekje van een
technicus aan te vragen door het formulier op
velux.be in te vullen.
Voor de meeste andere technische problemen is
vervanging noodzakelijk om te voorkomen dat de
situatie verslechtert. Schimmel, vochtproblemen
en slechte luchtkwaliteit kunnen op termijn
leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma,
allergieën of hoofdpijn.
Het goede nieuws is dat een vervanging veel
gemakkelijker is dan de meeste mensen denken.
In deze gids ontdekt u onze tips voor een
succesvolle vervanging!

NEE
Hoe oud is uw dakvenster?
De productiedatum van uw dakvenster kan afgelezen worden op het identificatieplaatje op het bovenste deel van de
venstervleugel. De letters geven het model van uw venster aan en het cijfer geeft de maat ervan aan.

Uw venster werd geproduceerd…
…voor 2001
De afmetingscode bestaat uit 1 tot 3 cijfers en het
plakkaatje lijkt op een van deze twee:

…tussen 2002 en 2012
De afmetingscode bestaat uit een letter en 3 cijfers.
Het plakkaatje lijkt op een van de onderstaande:

...in 2013 of later
Dit is hoe uw plakkaatje er uitziet:

Moet het vervangen worden?
JA. We raden u ten stelligste aan het venster te vervangen.
Naast een aantrekkelijker ontwerp zorgen de huidige modellen
ook voor:
- efficiëntere geluidsisolatie;
- minder warmteverlies in de winter;
- meer daglicht;
- een betere daglichtkwaliteit;
- gemakkelijker onderhoud;
- meer weerstand tegen schokken van
buitenaf.
NIET ONMIDDELLIJK. De vervanging van uw venster kan
nog even wachten als er geen specifieke technische
problemen zijn.
De prestaties van uw venstermodel zijn op dit moment nog
goed. In de komende 5 tot 10 jaar zal een vervanging
waarschijnlijk overwogen moeten worden.
NEEN. U beschikt al over een modern venster. Tenzij u om
praktische redenen een ander model wilt installeren, of u uw
oog hebt laten vallen op een ander model.
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De voordelen van de VELUX
dakvensters van de nieuwste
generatie
Is uw dakvenster meer dan 20 jaar oud? Dan heeft het zijn
beste tijd gehad!
In de periode dat het geproduceerd werd, tolereerden we
warmteverlies in de winter, hitteproblemen in de zomer,
omgevingsgeluid, de oorverdovende impact van regendruppels en
hagelstenen, ...
MAAR vandaag zijn er voor deze belemmeringen
oplossingen beschikbaar.
Vervang uw dakvenster en profiteer van de nieuwste
technologische ontwikkelingen om uw dagelijkse comfort
duurzaam te verbeteren.
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Dakvensters van VELUX

VELUX dakvenster ouder dan 20 jaar
Thermische isolatie in de winter
Comfort in de zomer
Glasoppervlakte
Geluidsisolatie
Vermindering van regen- en hagelgeluid

VELUX dakvenster van de laatste generatie
2X* meer isolerend
+60%* minder opwarming
+10% glasoppervlakte
2X* minder geluid
2X* minder impactgeluid

Bestendigheid tegen schokken van buitenaf

3X* resistenter

Onderhoudsgemak

easy to clean systeem

Neem voor meer informatie ontact op met uw verdeler of surf
naar velux.be

*optimale waarden
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De kogel is door de kerk,
u gaat over tot actie?
3 eenvoudige stappen voor een succesvolle vervanging
1

Bepaal de afmetingen van uw nieuwe dakvenster

2 Maak een doordachte productkeuze
3. We zijn vertrokken: neem contact op met een professional
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STAP 1: bepaal de afmetingen van uw nieuwe dakvenster
De VELUX dakvensters zijn sinds 1942 sterk geëvolueerd, maar de
afmetingen zijn onveranderd gebleven. Dat lijkt misschien vreemd,
maar op die manier kunt u gemakkelijk het nieuwe model vinden
dat overeenstemt met de afmetingen van uw oude venster.
Open uw dakvenster en zoek het identificatieplaatje. De
drielettercode geeft uw dakvenstertype aan en de cijfers die volgen
bepalen de afmetingen. Het zijn deze laatste die hier van belang
zijn.
1

Als uw identificatieplaatje lijkt op de plaatjes nr. 1, 2 of 3, dan heeft
de code niet meer dezelfde samenstelling en moet u in de
onderstaande tabel zoeken naar het equivalent ervan.
Als uw dakvenster echter een identificatieplaatje bevat dat lijkt op
nr. 4, is de code van de afmetingen dezelfde voor uw oude venster
als het venster van de nieuwste generatie dat u gaat installeren.

VELUX
dakvenster

VELUX
dakvenster
van voor 1991

55x78 cm

2

3

4

VELUX
dakvenster
1991 - 2001

VELUX
dakvenster
2001 - 2012

Nieuwe
generatie

GGL - 102

GGL - C02

CK02

VELUX producten

55x98 cm

GGL - 6

GGL - 104

GGL - C04

CK04

78x98 cm

GGL - 1

GGL - 304

GGL - M04

MK04

78x118 cm

GGL - 14

GGL - 306

GGL - M06

MK06

78x140 cm

GGL - 2

GGL - 308

GGL - M08

MK08

94x160 cm

GGL - 3

GGL - 410

GGL - P10

PK10

114x118 cm

GGL - 4

GGL - 606

GGL - S06

SK06

114x140 cm

GGL - 10

GGL - 608

GGL - S08

SK08

134x98 cm

GGL - 7

GGL - 804

GGL - U04

UK04

134x140 cm

GGL - 8

GGL - 808

GGL - U08

UK08
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STAP 2 : Kies uw producten zorgvuldig uit
De opbouw en het type ruimte spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een dakvenster. Dit zijn enkele punten waar u aan moet
denken bij het uitkiezen van het juiste venster.
WELK OPENINGSSYSTEEM KIES IK?

1

3

Zorgvuldig kiezen is het geheim
van optimaal comfort
2

1

3

2

3

Manueel wentelend

Manueel uitzetbaar

Dakvenster INTEGRA®

• Handgreep bovenaan voor
wentelende opening (onmogelijk
om het hoofd te stoten)
• Mogelijkheid om een meubel onder
het dakvenster te plaatsen

• Biedt panoramisch uitzicht wat het
ruimtegevoel vergroot
• 2 openingswijzen in één dakvenster:
uitzetbaar en wentelend

• Elektrisch of op zonne¬-energie
• Uitgerust met een regensensor die
het dakvenster automatisch sluit
bij regen
• Bediening op radiofrequentie
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WELK GLAS?

Dubbele beglazing Energy & Comfort

Dubbele beglazing Energy en Silence

Standaard - Type 70

Regenbestendig- Type 60R

• Intern gelaagd en gehard glas binnenin voor een
maximale beveiliging.
• Uitstekende thermische isolatiewaarde
(Ug 1.0 W / m2K).

• Intern gelaagd en gehard glas binnenin voor een maximale
beveiliging.
• Uitstekende thermische isolatiewaarde
(Ug 1.0 W / m2K).
• Profielen en beglazing verminderen samen het impactgeluid
van regen/hagel. Het geluidsniveau tijdens regenval is niet
hoger dan 48 dB en blijft daarom onder de
ontwakingsdrempel van 50 dB.

INTEGRA®, COMFORT BINNEN HANDBEREIK
Op zonne-energie

Werkt via een zonnecel, geen
behoefte aan elektrische bedrading.

Ideaal voor een kleine renovatie.
Goed voor wanneer bedrading naast het
dakvenster niet mogelijk is.

Elektrisch

Steek de stekker in het
stopcontact en het venster is
operationeel.

Ideaal voor een nieuwbouw of grootschalig
renovatieproject.
In dit geval is verbinding met het elektriciteitsnet mogelijk.
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EEN STAPJE VERDER: HOUD UW HUIS GEZOND, ZONDER
ERAAN TE DENKEN

VELUX ACTIVE
Automatische bediening van VELUX
INTEGRA® dakvensters, gordijnen en
rolluiken via slimme sensoren.

Het aangeraden pack om elektrische INTEGRA®
producten vanop een smartphone te bedienen:

with NETATMO
Een all-in-one oplossing die automatisch VELUX
INTEGRA® producten bedient om het binnenklimaat
van uw woning te verbeteren.
Alle producten van het INTEGRA® gamma kunnen
rechtstreeks via smartphone worden bediend.
De slimme sensoren monitoren voortdurend het
binnenklimaat (temperatuur, vochtigheid en CO2-niveau)
en openen/sluiten automatisch de dakvensters, buitenste
zonneschermen of rolluiken. .

Referentie

Prijs

KIX 300 EU

208
251,68

Ventilatie via sensoren
Intelligente bescherming tegen de
hitte Bediening op afstand via uw
BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
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Elke ruimte heeft specifieke noden om het de inwoners zo
aangenaam mogelijk te maken. Dit zijn onze tips.

Slaap- en kinderkamers
Ons advies
Beter slapen door minder regengeluid
Regengeluiddempend dakvenster Energy &
Silence
Dag en nacht verduisteren
Multifunctioneel vouwgordijn
De warmte buitenhouden in de zomer
Buitenste zonnescherm

NATUURLIJK LICHT
Boost uw gezondheid en nachtrust met voldoende daglicht én
duisternis.

FRISSE LUCHT
Er is 30 m3 nodig om uw slaapkamer af te koelen en voor een optimale
lichtkwaliteit te zorgen.
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Badkamer
Ons advies
Vochtbestendig en makkelijk te
onderhouden Dakvenster in hout met witte
polyurethaan afwerking
Lichttemperende stof voor meer privacy
Binnengordijn

Start je dag met een lichtbad

ALLERGIEËN
Zo’n 10 tot 50% van de huidige gebouwen heeft te hoge
luchtvochtigheid en daardoor een verhoogd risico op allergieën
voor de bewoners.
VOCHTIGHEID
Door te douchen, te koken en schoon te maken, voegt een gezin
dagelijks 10 liter vocht toe aan de lucht in het huis.
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Hal en traphal
Ons advies
Ideale verdeling van daglicht en effectieve
ventilatie
INTEGRA® dakvenster op elektriciteit of zonneenergie
Optimale bescherming tegen de warmte
Buitenste zonnescherm

LUCHTCIRCULATIE
Het schoorsteeneffect zorgt voor snelle en efficiënte
ventilatie van het huis.
FRISSE LUCHT
2 tot 4 keer per dag gedurende 5 minuten luchten helpt bij
het behouden van een gezond binnenklimaat in huis.

Verspreiding van daglicht en effectieve
ventilatie door het hele huis
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Woonkamer, keuken en hobbykamer
Ons advies
Panoramisch zicht
Dakvenster met manuele projectie
Optimale bescherming tegen de
warmte en meer privacy
Multifunctionele vouwgordijn
Warmte buitenhouden op zomerdagen
Buitenste zonnescherm

NATUURLIJK LICHT
Het leervermogen neemt met 15% toe dankzij natuurlijk
licht.
VENTILATIE
2 tot 4 keer per dag verluchten zorgt voor een
aangenamere werkomgeving.
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STAP 3 - Tijd om een professional te contacteren
Onze dienst “Pro Contact”
Installateurs die deel uitmaken van onze Pro Contact service zijn
vertrouwd met VELUXproducten. Ze blijven voortdurend op de
hoogte van productontwikkelingen en volgen regelmatig
professionele trainingen bij VELUX. Zij kunnen u de meest
geschikte producten voor uw project aanraden. Daarnaast kan u bij
hen terecht voor een gedetailleerde schatting en de aankoop en
installatie van uw dakraam.
Bezoek onze website www.velux.be om een VELUXinstallateur bij in de buurt te vinden of vraag online een offerte
aan.
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Ziet u het groots?
Ontdek de mogelijkheden van VELUX voor uw project
Waarom en hoe licht doen invallen via het dak van uw
woninguitbreiding?

Licht en frisse lucht binnenbrengen dankzij onze
renovatietips?
Sans lumière

www.velux.be/nl/uitbouw

Avec lumière

www.velux.be/nl/renovatie
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Handige links

Kom te weten hoe en waarom u voor meer licht in uw uitbouw
moet zorgen.
• Bent u op zoek naar een overzicht van onze prijzen en producten?
Raadpleeg onze brochures voor meer informatie.
• Heeft u vragen over de productgarantie van VELUX?
U vindt hier alle nuttige informatie.
• Wilt u meer weten over premies en voordelen?
Dit overzicht geeft alle informatie.

Kan u het antwoord op uw vraag niet vinden?
Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op
voor meer informatie.
We zijn te bereiken op +32 10 420 909 van maandag tot vrijdag
van 8:30 tot 17 uur.

• Heeft u een vraag over uw nieuw VELUX dakraam?
Vind hier alle informatie om contact op te nemen met onze
dienst na verkoop.
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