DAKUPDATE

EDITIE 01 2018

Dakbehoud Nederland is specialist op het gebied van dakonderhoud en
dakmanagement. Wij delen graag onze kennis over daken met u om u
op de hoogte te houden van belangrijke thema’s in de dakenbranche,
zoals dakveiligheid en verduurzaming van daken.

ZONNEPANELEN MOETEN OP 2 METER VAN DE DAKRAND
Bij de vraag hoeveel zonnepanelen er op een
dak geplaatst moeten worden wordt vaak in
de eerste plaats gekeken naar de energie
behoefte en uiteraard hoe groot het dak is.
Een dakdekker heeft daarnaast als uitgangs
punt dat een dak veilig te onderhouden moet
zijn. Als er geen permanente hekwerken of
borstwering aanwezig is mogen zonnepanelen,
vanwege de veiligheid, niet binnen twee meter
van de dakrand geplaatst worden. Voor kort
durende werkzaamheden is het namelijk alleen

toegestaan om werkzaamheden binnen twee
meter van de dakrand uit te voeren als je bent
voorzien van een harnas, vallijn en vast
gemaakt bent aan een doorgaand kabelsys
teem. Zo’n kabelsysteem moet tussen de 2 en
5,5 meter van de dakrand te staan.
Het niet naleven van de veiligheidsverplichtin
gen en normen kan bij overtredingen en
arbeidsongevallen ernstige consequenties
hebben. Vanwege ketenaansprakelijkheid bent
ook u als opdrachtgever verantwoordelijk.

BELASTINGVOORDEEL BIJ DAKRENOVATIE

Wist u dat investeringen in duurzame dak
bedekking, dakisolatie of groendaken mogelijk
in aanmerking komen voor investeringsaftrek?
Er zijn drie investeringsregelingen waar u
aanspraak op kan maken als u uw dak wilt
renoveren en/of verduurzamen.
• Regeling willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil)
• Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)
• De Energie-investeringsaftrek (EIA)
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De MIA en de Vamil maken het investeren in
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aan
trekkelijk. Denk m.b.t. het dak aan duurzame
dakbedekking, waterberging of groendaken.
Bij de MIA gaat het binnen de dakenbranche
om 27% of 36% investeringsaftrek. Daarnaast
stimuleert de EIA investeringen in energie
besparende bedrijfsmiddelen, zoals dakisolatie.
Gemiddeld leveren deze regelingen uw een
netto voordeel op van 7% tot 9% van de
directe investering op het dakbedekkings
systeem met aanvullende maatregelen.

FACTS & VALUES GROENBLAUWE DAKEN

Gebouwen met een groenblauw dak zijn 4 tot
8% meer waard dan met een gewoon dak.
Ze leveren meer punten op bij gebouwlabels
BREEAM, GPR en LEED. De dakbedekking gaat
langer mee. Ze zorgen voor koeling (binnen
en buiten) waardoor er tot 75% bespaard kan
worden op airconditioning. Zonnepanelen
leveren op een groendak per jaar 6% meer
energie op. De voordelen van groenblauwe
daken zijn talrijk en waardevol.
Al deze voordelen zijn onlangs in kaart
gebracht door Green Deal Groene Daken.

Op basis van dertig wetenschappelijke bronnen
hebben ze de voordelen geïnventariseerd en
vervolgens uiteengezet in vijf categorieën:
• technisch en financieel,
• watermanagement,
• biodiversiteit,
• gezondheid en
• energie.
Dit is verwerkt tot een overzichtelijke infographic met de “winst” van groenblauwe
daken voor waterschappen, gemeenten,
gebouweigenaren, gebruikers, buren,
verzekeraars en hypotheekverstrekkers.
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INVLOED VAN DE SEIZOENEN
OP DE DAKBEDEKKING
ZOMER
Hoge temperaturen en temperatuurwisselin
gen (heel heet overdag, koud in de nacht of
na regen) zorgen voor veroudering van de
dakbedekking. Dit uit zich in craquelé.

UW DAK
VERDUURZAMEN?
Vraag uw Dakbehoud contactpersoon
naar het NDA Duurzaam Dak Concept!
Leveranciers, adviesbureaus en uitvoerende
partijen werken samen met de opdracht
gever, volgens de principes van RGS, om
een duurzaam dak te realiseren. Design
& Construct (en beheer). Met verzekerde
waterdichtheidsgarantie van de Stichting

HERFST
Vervuiling van bladeren zorgt voor verstopte
afvoeren en zodoende dat water op het dak
blijft staan.
WINTER
Vorstschade ontstaat doordat ijs zich hecht aan
de dakbedekking en het ijs vervolgens uitzet.
Dit herken je aan kaarsrechte strepen in de
dakbedekking.
LENTE
Vervuiling van bloesem e.d., vooral van
populieren en berken zorgen voor verstopte
afvoeren.

Waarborgfonds DAKMERK & de aanvul
lende Multi Garantie van HDI Gerling voor
intensieve daktuininrichtingen dankzij de
Groenkeur certificering.

Grip op uw daken
WWW.DAKBEHOUD.NL
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