
FORMULIER VOOR WINDLASTBEREKENINGEN 

voor de mechanische bevestiging van dakbanen 

Dakdekkersbedrijf Projectgegevens 

Bedrijfsnaam Projectnaam 

Contactpersoon Straat + nr. 

Straat + nr. Postcode 

Postcode Plaats 

Plaats Terreincategorie 

Telefoon � 0   - Zee of kustgebied 

Fax � II   - Onbebouwd gebied 

e-mail � III  - Bebouwd gebied 
 

Dakdeel : 

Open of gesloten gebouw Onderconstructie luchtdicht / niet luchtdicht 

� 
Open gebouw – verhouding ‘som van oppervlakten van de 

openingen’ en ‘totale oppervlakte gevel’ is  > 5% 
� 

Luchtdicht: Monolietbeton, betonelementen, cellenbeton, 

bimsbeton, triplex sandwichpanelen 

� Gesloten gebouw – alle overige gevallen � Niet-luchtdicht: Houten delen, HWC/HWM, geprofileerd staal 

Gebouwafmetingen Plattegrond van het dakvlak is bijgevoegd   Ja �    /    Nee � 

Lengte (m) Hoogte dakrand (m) Afschot (%) 

Breedte (m) Hoogte opstand (m) 

Ondergrond 

� Beton � Geprofileerd staal Type 

� Hout, dikte ……..  (mm) Dikte staal (mm) 

� Cellenbeton Bovendalbreedte (mm) 

� Bimsbeton 

Bevestiger 

� Stalen bevestiger, type � Metalen DVP, type 

� RVS bevestiger, type � Kunststof tule, type 

Dakbaan 

Naam fabrikant Dakbaanbreedte (m) 

Naam dakbaan 
Afwijkende dakbaanbreedte voor rand- en/of 

hoek zones,, hier gewenste breedte opgeven (m)  

Plaats en datum, Naam aanvrager, 

____________________ ____________________________________ 

(indien meerdere dakvlakken, dan voor ieder 

volgend dakvlak deel 2 van het formulier invullen)

DEEL 1 -  projectgegevens 

DEEL 2 -  gebouwgegevens 

05
20
20

Berekening volgens       Eurocode      FM

Notitie:

Hoogtes aansluitende
gebouwen

vrf
Getypte tekst

vrf
Getypte tekst

vrf
Getypte tekst
Bovendalbreedte
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