
Je eigen dakterras
aanleggen

Stappenplan dakterras
aanleggen

Voorbereiding dakterras aanleggen

Regels leggen vlondersupport

(      )  Controleer of je dak geschikt is voor een dakterras

(      ) Regels leggen richting de afvoer

(      ) Schoonmaken dak

Zitten er geen scheuren of losse stukken in het dakleer? 
Loopt het dakbeschot af richting de afvoer?
Hoe lang ligt de dakbedekking er al?
Is het dak sterk genoeg? Het dak moet ongeveer 250 kg
per vierkante meter kunnen dragen

Je legt regels altijd in de richting van de afvoer. Verder let je erop
dat:

De regels waterpas liggen
De regels op rubber terrasdragers liggen zodat het dak niet
beschadigt
Regels 30 tot 40 cm uit elkaar liggen

Voorkom dat bladeren en andere rommel op het dak blijft liggen. Zodra je begint met
de aanleg kun je niet meer bij het dak. Eventuele troep kan de waterafvoer
verstoppen.
Gebruik handschoenen en puinzakken bij het schoonmaken van je dak.

Ga je zelf je dakterras aanleggen?
Gebruik de onderstaande
handleiding. Bekijk ook onze
checklist en materialen. 

Succes!
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Balustrade/hekwerk4

Vlonder maken

Tips

(      )  De eerste plank leggen

Check je
verzekering!

Gebruik torx
schroeven

Beitsen & oliën  Schoonmaken

(      )  Overige planken leggen

De eerste vlonderplank moet waterpas en haaks op de
dwarse regels liggen. Gebruik hier een winkelhaak en een
waterpas voor. 

Omdat je op hoogte
werkt is het aan te
raden om te checken
of je gedekt bent door
je verzekering bij een
ongeval

Deze schroeven
bieden extra grip en je
krijgt ze altijd weer
los, in tegenstelling
tot lenskopschroeven
die eenmaal
vastgeroest niet meer
loskomen.

Door je dakterras
eenmaal per jaar te
beitsen of oliën blijft
de kleur behouden en
verleng je de
levensduur van de
planken.

Zorg dat er zo min
mogelijk (organisch)
vuil onder het
dakterras komt. Dit
houdt de ventilatie
tegen waardoor
planken kunnen gaan
rotten.

Voor de overige planken is het belangrijk dat je ongeveer 1 cm
overlaat tussen de planken. Het hout kan nog gaan werken
(krimpen/uitzetten). Bij te weinig ruimte gaat je vlonder omhoog
staan.
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*

Wist je dat het verplicht is om een balustrade van minstens 110
cm aan te brengen bij een potentiële valhoogte van 1 meter? Bij
een dakterras hoger dan 13 meter moet dit zelfs 120 cm zijn. 

Een balustrade of hekwerk kun je kant-en-klaar kopen en
vastschroeven in het dek van je dakterras

Schaduw- of balkondoek ophangen5

Met een schaduw- of balkondoek creëer je privacy en schaduw.
Zet het doek vast met de volgende materialen:

S-haken en spanrubbers
Tie wraps
Ball bungees

https://vendrigpackaging.com/hulpmaterialen-voor-haardhout/1045-set-met-veiligheidsbril-en-werkhandschoenen.html
https://vendrigpackaging.com/plastic-puinzakken/778-plastic-puinzakken-per-doos.html
https://vendrigpackaging.com/bevestigingsmaterialen/1086-spanrubbers-met-s-haak.html
https://vendrigpackaging.com/sluitmaterialen/361-kabelbinders-tyraps.html
https://vendrigpackaging.com/bevestigingsmaterialen/1374-ball-bungee.html

