Ruimtevenster

Maximaal comfort en uitzicht in uw woning.
Heeft u al langer de wens uw ruimte onder het dak te veranderen? Dan kunt u met het
Ruimtevenster een grote stap zetten. Met het Ruimtevenster creëert u nagenoeg dezelfde ruimte
als wanneer u een traditionele dakkapel zou plaatsen. Het voordeel is dat het Ruimtevenster ook
op het tweede dakvlak geplaatst mag worden.
Uw beleving neemt toe door het plaatsen van een Ruimtevenster. Door de schuine ligging van de
geïntegreerde Roto dakramen krijgt u meer daglicht binnen ten opzichte van een dakkapel en
realiseert u tevens optische ruimtelijkheid. Het Ruimtevenster is ideaal voor het opwaarderen van
uw slaap-, werk-, of relaxruimte.
Ruimtevenster
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0342-221577
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Vergunningsvrije
plaatsing
Vanwege de WABO-regelgeving, welke sinds 2010 van toepassing is op dakramen en lichtstraten
kunt u een Ruimtevenster vrijwel altijd vergunningsvrij plaatsen. Door de constructie van het
Ruimtevenster valt deze binnen de grens van 60 cm uit het dakvlak waardoor deze wordt gezien als
“dakraam” oplossing. U hoeft hier dus in vrijwel geen enkel geval een vergunning voor aan te
vragen zoals bij een traditionele dakkapel wel moet. Het aanvragen van een vergunning voor een
traditionele dakkapel kan veel tijd en geld kosten waarbij u deze traditionele dakkapel in veel
gevallen alsnog niet mag toepassen.
Houdt u er rekening mee dat u het Ruimtevenster aan de achter- en zijkanten van uw woning
vrijwel altijd vergunningsvrij kunt plaatsen. Aan de voorzijde is dit afhankelijk van de welstandsnota
welke per gemeente verschillend kan zijn. Wij adviseren u uiteraard altijd vooraf informatie bij uw
gemeente in te winnen alvorens tot plaatsing over te gaan!
Via de website www.omgevingsloket.nl kunt u controleren of er aanvullende vergunningseisen
gelden in uw situatie.

Professionele Installatie
Het Ruimtevenster wordt gekocht en geplaatst door gespecialiseerde professionele verkooppunten.
Het voordeel is dat deze bedrijven u goed kunnen adviseren over de mogelijkheden bij uw woning
gecombineerd met een goed advies over de ROTO dakramen in uw vergunningsvrije dakkapel. Alle
verkooppunten zijn uitvoerig op de hoogte en getraind in een correcte plaatsing op uw dak. Kijk op
de site van Ruimtevenster voor het actuele aanbod van onze verkooppunten.
Mocht u nu liever willen dat uw eigen aannemer of timmerman de montage tot uitvoer brengt, is dit
ook mogelijk. Het plaatsen van het Ruimtevenster is wellicht nog eenvoudiger dan het plaatsen van
een dakkapel. In overleg is veel mogelijk.
Ruimtevenster levert hiervoor informatie aan zodat uw eigen vertrouwde partij voor u het
Ruimtevenster kan plaatsen.

ROTO dakramen
Samenwerking Ruimtevenster en ROTO dakramen.
Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit vertrouwen, kwaliteit en jarenlange ervaring!
Onze kwalitatief hoogwaardige opstanden worden geproduceerd door het bedrijf welke ooit de
vergunningsvrije dakkapel heeft geïntroduceerd in Nederland (2008). Daar staat tegenover dat de
ROTO dakramen zijn “German Made”. Dat betekent dat u bij de oplossingen kunt vertrouwen op
Duitse techniek: slimme innovaties en hoogwaardige materialen.
Door de samenwerking met ROTO dakramen heeft u als consument ook een compleet assortiment
aan mogelijkheden welke toegevoegd kunnen worden aan uw Ruimtevenster. Denk daarbij o.a. aan
zonwering, rolgordijnen en jaloezieën.
Geïsoleerde dakramen
De dakramen van ROTO zijn geïsoleerd. In tijden van stijgende energieprijzen en toenemende
klimaatbesprekingen kunt u met producten van ROTO een voorbeeld stellen. Voor gemonteerde
isolatie, welke ook toegepast wordt in het Ruimtevenster, zorgt voor een verhoogde energieefficiëntie, net als de beglazing, die tot Tripleglas verkrijgbaar is. Zo verliest u geen energie, maar
bespaart u wel energiekosten en beschermt u het milieu.
Garantie
ROTO dakramen kenmerken zich door een lange levensduur. Als er schade optreedt, bent u
gedekt: u krijgt 15 jaar* garantie op de ramen van ROTO. En dat is nog niet alles: zij bieden ook
vrijf jaar garantie op materiaal-, constructie- en fabricagefouten.
*Vraag gerust naar de volledige garantievoorwaarden van Ruimtevenster en ROTO dakramen!

Bestellen Ruimtevenster
Wilt u graag weten of het Ruimtevenster bij u past of bent u al zover dat u het Ruimtevenster wilt
bestellen? Dan kunt u het volgende doen:
 Zoek een verkooppunt bij u in de buurt. Via de website van Ruimtevenster zijn deze te
vinden. Op dit moment komen er maandelijks verkooppunten bij, mocht u twijfelen welk
verkooppunt bij u in de buurt zit, neemt u dan gerust contact met ons op via
info@ruimteventer.nl
 Het verkooppunt van uw keuze, heeft informatie voor u beschikbaar als het gaat om welke
keuze Ruimtevenster of raamdecoratie van ROTO dakramen het beste bij u past.
 Het verkooppunt biedt u een offerte aan op basis van uw wens & locatie. Deze offerte is
veelal inclusief montage, constructie, gebruik van hijskraan, etc.
 Via www.omgevingsloket.nl doet u een check voor het kunnen plaatsen van een
Ruimtevenster. Meer uitleg over dit vergunningvrij plaatsen vindt u eerder in de folder.
 Plaats uw opdracht van het Ruimtevenster bij uw verkooppunt.
 Ruimtevenster neemt via uw verkooppunt het gewenste Ruimtevenster in bestelling en zal in
overleg met uw verkooppunt een leverdatum afspreken.
 Op de datum dat met u is afgesproken dat het Ruimtevenster geleverd en gemonteerd wordt,
wordt het Ruimtevenster door het transportbedrijf met kraan op uw locatie veelal in 1 dag
geplaatst.

In 1 dag geplaatst!
Het Ruimtevenster wordt in een Nederlandse fabriek volledig prefab opgebouwd en in zijn
geheel op uw locatie aangeleverd. Het voordeel van deze productiemethode is dat uw
vergunninsvrije dakkapel onder geconditioneerde omstandigheden wordt gebouwd en u binnen
1 dag kunt genieten van extra ruimte en daglicht. Maximale kwaliteit en minimale overlast!

Modellen & prijzen

Tot slot
Al met al hebben Ruimtevenster en ROTO de handen ineengeslagen en gaan enkel voor de beste
oplossingen op uw dak. Wens ruimte & daglicht voor uw woning, kantoor, badkamer, slaapkamer en
nog veel meer… de grenzen worden enkel bepaald door uw voorstellingsvermogen!
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