Terrasoverkapping checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat wil je?
Vergunning nodig?
Stel een budget vast
Een leverancier vinden
Voorbereidingen
De oplevering
De afronding

1. Wat wil je?

De constructie methode
Prefab

Je eigen ontwerp

Maatwerk

Bouwpakket

De montage
Doe het zelf

Uitbesteden

De afmetingen
Lengte

Hoogte

Breedte
Het materiaal
Hout

Kunststof

Aluminium
De stijl
Modern

Klassiek

De opbouw
Open
Halfopen
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Gesloten

Het dak
Open

EPDM/bitumen

Schuifbaar

Lamellen

Glas

Schuin

Polycarbonaat

Recht

Dakpannen

Iets anders, namelijk...

De extra opties
Een bepaalde kleur

Polycarbonaat wand

Sierlijst

Verlichting

Dakgoot en regenpijp

Verwarming

Spieën

Iets anders, namelijk...

Glazen schuifwand

2. Vergunning nodig?

Vraag altijd bij de gemeente na of je een vergunning nodig hebt.
Met de volgende punten wordt meestal rekening gehouden:
De terrasoverkapping neemt meer dan 50 procent van je
tuinoppervlak in.

De terrasoverkapping is meer dan 30 vierkante meter groot.
Je woning maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht.
Je woning is een monumentaal pand.
Je terrasoverkapping verandert het straatbeeld aanzienlijk.
Je terrasoverkapping zal hoofdgebouw worden gebruikt.
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3. Stel een budget vast

Het is niet verkeerd om van tevoren een maximaal budget te
bepalen en hier niet van af te wijken. Door dit nu alvast te
bepalen is de kans dat je in financiële problemen komt door het
aanschaffen van je terrasoverkapping klein.

4. Een leverancier vinden

De voordeligste optie om een leverancier is offertes aanvragen.
Dat kun je hier doen. Je kunt vergelijken met de volgende punten:
De prijs
De voorgestelde diensten
De keurmerken
De garantieregeling
Klantenrecensies
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5. Voorbereidingen
Vraag vrij zodat je thuis kan zijn
Zorg dat er koffie en thee in
huis is
Zorg dat de werkplek
toegankelijk is
Vraag indien nodig een
vergunning aan

6. De oplevering

Controleer het glas op krasjes.
Controleer de lak van het
frame op krasjes.
Controleer of de verlichting
werkt.
Controleer of de verwarming
werkt.
Controleer of de vloer goed is
gelegd.
Controleer of de glaswanden
gemakkelijk schuiven.
Vraag naar de garantieregeling
en eventueel een toelichting
daarop.
Controleer of de glaswanden
gemakkelijk schuiven.

7. De afronding

Voldoe de eindfactuur als je
tevreden bent.
Geef gebreken door aan de
leverancier
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Schrijf een recensie over de
leverancier voor toekomstige
klanten.

