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Dakinstallatie checklist – waar moet je aan denken bij het plaatsen van een 
dakinstallatie?
Er zijn veel belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het ontwerpen en installeren van een 
dakmontage systeem. Wanneer de verkeerde producten zijn gebruikt, kan dit grote gevolgen hebben 
voor de installatie en de betrouwbaarheid van het dak.

Deze checklist bevat acht belangrijke vragen die je moet overdenken voor het plaatsen van 
dakinstallaties.

1. Waar is het dakmembraan van gemaakt en wat is de maximale druklast die het
dakmembraan aankan? Maak gebruik van een bedrijf dat gedetailleerde belastingberekeningen
kan leveren en een productsysteem heeft wat de belasting effectief kan spreiden om het risico op
schade te beperken.

2. Hoe moeten de steunen afgesteld worden om de juiste toegang tot en om de dakinstallatie
te creëren? Een slecht ontwerp zorgt voor slechte toegang tot de installatie voor onderhoud en
toekomstige reparaties.

3. Betreft het een plat of een licht schuin dak? Wanneer het dak schuin is, is het belangrijk om
een verstelbaar product te gebruiken om de helling van het dak te compenseren. Door de helling in
het dak kunnen er problemen ontstaan met de stabiliteit en functionaliteit van de dakinstallatie.

4. Is het dakmontagesysteem eenvoudig te installeren? Niet alle dakmontagesystemen zijn
eenvoudig te installeren, wat leidt tot onnodig hoge arbeidskosten.

5. Welke weersomstandigheden worden er verwacht? Ter illustratie: hoge windsnelheden kunnen
de stabiliteit van de dakinstallatie beïnvloeden. Bij hoge windsnelheden moet er bijvoorbeeld extra
aandacht aan de installatie worden besteed en is het gebruik van windcalculaties aanbevolen.
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6. Wat is de omgevingscorrosiviteit van de installatie? Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen 
aan corrosie en wanneer deze factoren aanwezig zijn in de omgeving van de te plaatsen 
dakinstallatie, moet er gebruik gemaakt worden van een corrosiebestendig product.

7. Hoe belangrijk is aesthetica voor de installatie? Vaak wil een klant een oplossing die er zowel 
goed uit ziet als goed functioneert. 

8. Zou je er profijt van hebben om gebruik te maken van een leverancier die ook technische 
ondersteuning kan bieden? Sommige organisaties bieden dit zonder extra kosten aan en het 
kan erg waardevol zijn om alle technische details en berekeningen te ontvangen. Op basis hiervan 
kan de leverancier een aanbeveling doen en een passende oplossing ontwerpen zonder extra 
kosten.

Deze checklist is enkel bedoeld als richtlijn en mag niet als een complete check worden beschouwd.

Voor meer advies en informatie over het plaatsen van dakmontage oplossingen, e-mail ons via 
info.nl@walraven.com of bel 0297 – 23 30 00. 




