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Bij veel bouwactiviteiten gaat het om kleine, 
niet al te grote objecten zoals schuurtjes, serres, 
overkappingen, tuinmuren en dakkapellen. Deze 
folder gaat over dakkapellen: wat mag en kan en 
wanneer heeft u een vergunning nodig? Tekst en 
uitleg en de vuistregels op een rij.

De begrippen die worden gebruikt in dit 
voorbeeldenboek staan op pagina 28 nader uitgelegd.

Inleiding
Wat is een dakkapel?

Een dakkapel is een niet al te grote uitbouw in een schuin dak. 
De dakkapel zorgt ervoor dat meer licht in de woning komt en 
vergroot het bruikbaar woonoppervlak. 

Heeft u voor het plaatsen van een 
dakkapel een vergunning nodig?

In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig voor het 
plaatsen van een dakkapel. Via www.omgevingsloket.nl  kunt 
u eenvoudig checken of u een vergunning nodig heeft. Klik op 
‘vergunningcheck’ en beantwoord de vragen. 
Heeft u een rijks- of gemeentelijk monument dan heeft u altijd 
een vergunning nodig. Ligt uw woning binnen beschermd 
stadsgezicht en is het géén rijks- of gemeentelijk monument? 
Dan is voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant (of 
op een dakvlak naar openbaar toegankelijk gebied) een vergun-
ning verplicht. Aan de achterkant kunt u wel vergunningsvrij 
een dakkapel plaatsen als voldaan wordt aan de voorwaarden 
voor vergunningsvrije dakkapellen. Weet u niet of het pand een 
bescherming heeft? Bel of mail dan het GemeenteLoket via 14 043 
of post@maastricht.nl. 

Algemeen

Voorwaarden vergunningsvrije dakkapellen

1. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak 
gebouwd. Dit zijdakvlak mag niet naar openbaar toegankelijk 
gebied (de weg, groen) gekeerd zijn.

2. De dakkapel heeft een plat dak.
3. De dakkapel is niet hoger dan 1,75 meter, gemeten vanaf de 

voet van de dakkapel.
4. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar 

minder dan 1 meter boven de dakvoet.
5. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder 

de daknok.
6. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van 

het dakvlak.
7. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke 

woning of woongebouw, zoals een woonkeet of op een 
woonwagen. De dakkapel mag niet worden geplaatst op een 
vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw dat niet 
permanent mag worden bewoond. 

Afmetingen waaraan een vergunningvrije dakkapel moet voldoen
vind u hier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voldoet de dakkapel aan al deze voorwaarden of komt uit de 
check naar voren dat u geen vergunning nodig heeft? Dan kunt u 
gaan bouwen. Overleg met uw buren over uw bouwplannen om 
problemen te voorkomen. Houd rekening met de regels van het 
Bouwbesluit en de Welstandsnota. 
Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? 
Houd er dan rekening mee dat aan een vergunningsaanvraag 
kosten zijn verbonden.

Meer info vindt u op www.gemeentemaastricht.nl.
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Vormgeving
• De dakkapel is afgedekt met een plat dak.
• De gevelgeleding is gelijk aan de gevelgeleding van het hoofd-

gebouw.
• De indeling en profielen van de kozijnen zijn gelijk aan die van 

de gevelramen en kozijnen van het hoofdgebouw.
• Er is geen overmaat aan detailleringen. Dat betekent een be-

scheiden overstek, boeiboord en bescheiden ornamenten.
• De dakkapel moet uitgelijnd zijn met de sprekende elementen 

in de gevel eronder, zoals de kozijnen of de entreedeur.

Materiaal, detaillering en kleur
• De gebruikte materialen en kleuren van de gevels, kozijnen en 

profielen zijn gelijk aan de gebruikte materialen en kleuren van 
de gevels, kozijnen en profielen van het hoofdgebouw.

• In het voorvlak worden dichte panelen beperkt gebruikt. 
Gebruik ze eventueel alleen in ondergeschikte mate tussen de 
glasvlakken.

• De zijwanden van de dakkapel, de zijwangen, in een lichtgrijs 
kleur, glas is niet toegestaan.

• Als kunststof panelen gebruikt worden, moeten de panelen 
blind bevestigd worden.

Voor bebouwingstypen H2, H3, G2 en G3 (zie begrippenlijst) geldt als ex-
tra vuistregel dat vormgeving en  detaillering van een dakkapel moeten 
aansluiten bij die van het hoofdgebouw.

Voor- en achterkant benadering

Gaat het om een dakkapel aan de voorkant of achterkant van een 
gebouw?

Een dakkapel die zichtbaar is vanaf de openbare weg, bepaalt 
mede het straatbeeld. Plaats bij voorkeur een dakkapel op zoda-
nige wijze dat deze niet zichtbaar is vanaf de openbare weg of het 
openbaar groen.

Het is belangrijk dat dakkapellen passen in de omgeving. Daarom 
gelden er voor dakkapellen aan de voorkant strengere regels. 
In de vuistregels maken we daarom ook een verschil tussen dak-
kapellen aan de voorkant en dakkapellen aan de achterkant. 
Soms is niet duidelijk wat de voorkant is en wat de achterkant. 
Vaak komt het erop neer dat de voorkant gericht is op een open-
baar toegankelijk gebied of water. Als dit niet duidelijk is, 
neem dan even contact op met het GemeenteLoket via 14 043 of 
post@maastricht.nl.   

In de folder gebruiken we de kleuren groen en oranje in de 
weergave van het perceel van de woning:

Welstandstoets

In de Welstandsnota staan vuistregels voor het plaatsen van 
een dakkapel. Maastricht is in de welstandsnota opgedeeld in 
verschillende bebouwingstypes. De vuistregels gelden voor alle 
bebouwingstypes, met uitzondering van dakkapellen in be-
schermd stadsgezicht en voor rijks- en gemeentelijke monumen-
ten. Met het oog op het bijzondere karakter van de bebouwing 
voor bebouwingstypes H2, H3, G2, G3 en W3 (zie begrippenlijst) 
gelden voor dakkapellen aan de voorkant extra regels. De extra 
regels worden verderop in dit voorbeeldenboek uitgelegd.

Een schuin dak is beeldbepalend voor de architectuur. Een dakka-
pel moet passen in dat dakbeeld. Zorg dat de dakkapel voldoende 
dak en de noklijn zichtbaar laat. Speciaal ontworpen dakkapel-
len die het architectuurbeeld versterken en ondersteunen, zijn 
mogelijk. Denk aan de zorgvuldig vormgeven dakkapellen in de 
jarendertigstijl. 

Of een dakkapel past bij het dakbeeld, wordt bepaald door de 
vorm van de kap. In eerste instantie door de afstand om de dakka-
pel heen. Die zorgt ervoor dat het dakvlak overwegend zichtbaar 
en intact blijft. Veel kapconstructies en daken zijn te laag of 
niet steil genoeg zodat een dakkapel volgens de vuistregels niet 
mogelijk is.

Bij dakkapellen die alleen maar geplaatst worden om de woon-
ruimte te vergroten, ligt de nadruk te vaak op een onderhouds-
vrije afwerking. Dit gaat dan ten koste van het dakbeeld. Voor de 
voorbeelden in dit boek gebruiken we dakkapellen die volgens de 
geldende welstandseisen passen in bijna iedere situatie.  

Regels bij monumenten en beschermd 
stadsgezicht

Bij monumenten en bebouwing in een beschermd stadsgezicht 
gelden de vuistregels niet. Daar geldt dat de dakkapel ontworpen 
moet worden die past bij het monumentale karakter van het 
pand, de historische binnenstad en de restauratierichtlijnen. 

• groen voor dakkapel aan voorkant
• oranje voor dakkapel aan achterkant

Vuistregels vanuit de 
Welstandsnota

Dakkapel aan de voorkant

De vuistregels zijn op basis van een zadeldak. Kijk voor 
de mogelijkheden bij andere dakvormen onder het kopje 
‘Dakkapellen en bijzondere dakvormen’. Een plan is acceptabel  
als een dakkapel identiek is aan een eerder (afgelopen drie jaar) 
met vergunning geplaatste dakkapel op het betreffende dakvlak 
van het identieke bouwblok.

Maximaal 1 dakkapel per dakvlak. De afmetingen en maten vindt 
u terug in de tekening.

licht-grijs
plaatsingsvlak

lichtgrijze kleur
géén glas
(blind bevestigd)

kapelvoet
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Dakkapel aan de achterkant

• Maximaal 2 dakkapellen per dakvlak.
• De afmetingen en maten vindt u terug in de 

tekening.

Vormgeving
• De dakkapel is plat afgedekt of, bij een dakhelling groter dan 45 

graden, is desgewenst een aangekapte dakkapel mogelijk met 
een minimale dakhelling van 25 graden.

• De gevelgeleding is gelijk aan de gevelgeleding van het hoofd-
gebouw.

• Indeling en profielen van kozijnen gelijk aan die van de gevelra-
men en kozijnen van het hoofdgebouw.

• Er is geen overmaat aan detailleringen. Dat betekent een be-
scheiden overstek, boeiboord en bescheiden ornamenten. 

Materiaal en kleur
• De gebruikte materialen en kleuren van de gevels, kozijnen en 

profielen zijn gelijk aan de gebruikte materialen en kleuren van 
de gevels, kozijnen en profielen van het hoofdgebouw.

• De gebruikte materialen en kleuren van de kap bij een aange-
kapte dakkapel is gelijk aan de gebruikte materialen en kleuren 
van de kap van het hoofdgebouw.

• Het voorvlak is grotendeels gevuld met glas. Dichte panelen 
worden beperkt gebruikt.

• De zijwanden van de dakkapel, de zijwangen, hebben een don-
kere kleur of hebben de kleur van het dakvlak.

• Als er kunststof panelen worden gebruikt, moeten die panelen 
blind bevestigd worden.

donker grijze kleur
géén glas
(blind bevestigd)

kapelvoet

max. 30% van b met max 
200cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

min. 100 cm

max. 165 cm
max. 1/2h

b

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 100 cm

h

min. 100 cm

min. 100 cmmax. 130 cm
max. 1/2h

min. 50 cm

licht-grijs
plaatsingsvlak

b

min. 50 cmmin. 50 cm

h

min. 50 cm

max. 50% van b met max 
300cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

plaatsingsvlak
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Dakkapellen en 
bijz0ndere dakvormen

Schilddak, tentdak, piramidedak 

Verschillende dakvormen bieden verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van een dakkapel. 
We lichten ze hieronder toe.

Het karakter van deze dakvormen vereist een beperkte afme-
ting van de dakkapel. Bij plaatsing van de dakkapel moeten 
de hoekkepers worden gerespecteerd. Dus het silhouet van 
het dak blijft hetzelfde. Er moet minimaal 1 meter dakvlak vrij 
blijven, gemeten aan de bovenkant van de dakkapel.

Dakkapel aan de achterkant (2 stuks)

min. 100 cm

b 

h
min. 50 cm

samen 50% van b met max 
300cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

min. 50 cm

min. 50 cm

min. 50 cm
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Zadeldak met wolfseind

De beperkte maat van het wolfseind is ongeschikt voor een 
dakkapel. De dakkapel kan wel geplaatst worden op een van 
de zijdakvlakken. Hier gelden dezelfde regels als bij het zadel-
dak. De wolfseinden moeten worden gerespecteerd. Dakka-
pellen mogen daarom niet bij een wolfseind.

Dakkapel voorgevel

Dakkapel achtergevel

min. 100 cm

max. 130 cm
max. 1/2h

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 100 cm

h

max. 200 cm

min. 100 cm

max. 165 cm
max. 1/2h

h

max. 300 cm

min. 50 cm

min. 100 cm

min. 50 cm
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min. 100 cm min. 100 cm

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 100 cm

h

min. 100 cm

b 

max. 130 cm
max. 1/2h

Mansardedak

Het plaatsen van een dakkapel mag in het onderste deel van 
het dakvlak. Hierbij zijn dakkapellen toegestaan die een 
schuin afgedekt dak hebben of een plat dak. In beide gevallen 
moet de aansluiting van de bovenkant van de kapel met het 
dakvlak op de knik van het dakvlak plaatsvinden.

Dakkapel voorgevel

Dakkapel achtergevel

min. 50 cm

licht-grijs
plaatsingsvlak

h

max. 300 cm
max. 50% van b

max. 165 cm
max. 1/2h

min. 50 cm
min. 50 cm

min. 50 cm

b 

hoekepper

max. 200 cm 
max. 30% van b
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Lessenaarsdak

Voor dakkapellen op lessenaarsdaken gelden dezelfde uit-
gangspunten als voor zadeldaken. Afhankelijk van de hoek 
van het dak en de nokhoogte en goothoogte gelden verschil-
lende regels. Als de hoek kleiner is dan 30 graden is een dak-
kapel niet wenselijk. 

Dakkapel voorgevel

Dakkapel achtergevel

max. 130 cm
max. 1/2h

b

min. 100 cm

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 100 cm

min. 100 cm

min. 100 cm

max. 30% van b met max 
200cm, gemeten aan de 
bovenzijde

h

hlicht-grijs
plaatsingsvlak

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 100 cm

min. 50 cm

b

b

min. 100 cm

min. 50 cm

max. 165 cm
max. 1/2h

max. 130 cm
max. 1/2h

max. 50% van b met max 
300cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

max. 30% van b met max 
200cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

min. 100 cm

bovenkant dak  aan-
zetten tpv kniklijn
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Aangekapte dakkapel

Een aangekapte dakkapel is alleen mogelijk aan de achterzijde 
en bij een dak met een dakhelling groter dan 45 graden. De 
dakhelling van de aangekapte dakkapel moet minimaal 25 
graden bedragen. 

Asymmetrisch dak

Bij een asymmetrisch dak worden dakkapellen onder in het 
dakvlak toegepast. Door de grootte van het dakvlak ontstaat 
een goed en evenwichtig beeld. Door de hoogte van het 
dakvlak is hier een dakkapel met een inwendige hoogte tot de 
verdiepingsvloer voorstelbaar.

Een dakkapel hoog in het dakvlak geeft bij een asymmetrisch 
dakvlak een onevenwichtig beeld. Dat is niet gewenst. Het 
advies is om de kapel om te zetten naar het andere dakvlak. 
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Algemeen geldt dat de gevelgeleding van de dakkapel gelijk is 
aan de gevelgeleding van het hoofdgebouw.
• De indeling en profielen van de kozijnen zijn gelijk aan die 

van de gevelramen en kozijnen van het hoofdgebouw.
• Details met mate. Dat betekent dus een bescheiden over-

stek, boeiboord en bescheiden ornamenten.
• De dakkapel moet uitgelijnd zijn met de sprekende elemen-

ten in de gevel eronder.

Zorg bij meer dan 1 dakkapel in hetzelfde bouwblok voor een 
regelmatige rangschikking op een horizontale lijn.  Het is niet 
toegestaan 2 dakkapellen boven elkaar te plaatsen. 

Uitlijnen van dakkapellen
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Te grote dakkapel in de voorgevel  
(niet ondergeschikt) 

Dakkapel ter plaatse van wolfseind  
(niet toegestaan)

Geen ‘hoog tot in de nok’ in het dakvlak 
gelegen dakkapel 

Dakkapel op het bijgebouw  
(niet toegestaan) 

Niet passend

Twee dakkapellen boven elkaar  
(niet toegestaan) 

De dakkapel geplaatst volgens de regels 
in de juiste verhouding tot het dakvlak 
(ondergeschikt)

Passend
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Een handreiking voor de vormgeving 
van een dakkapel

De breedte- en hoogtemaat en de positie van dakkapellen 
staan bij de vuistregels. Als u rekening houdt met de volgende 
regels is de kans groot dat uw dakkapel de juiste verhoudin-
gen heeft. 

• Beperk de hoogte van het boeiboord.
• Beperk de breedte van de voorkanten van de zijwangen.
• Beperk het overstek.
• Plaats het kozijn naar achteren ten opzichte van de voorkant 

van de zijwangen. Dit zorgt voor reliëf, diepte en schaduw-
werking.

De vormEen dakkapel is in essentie een ondergeschikt 
onderdeel van het gebouw. Anders spreken we 
over een (dak)uitbouw. Het vormgeven van een 
dakkapel vraagt, in tegenstelling tot een uitbouw, 
een andere benadering. De positie in het dakvlak 
is belangrijk. Dat geldt ook voor het rondom 
zichtbaar houden van voldoende dak. Maar 
daarnaast is het ook belangrijk dat de details en de 
gebruikte materialen afgestemd zijn op het totale 
architectuurbeeld. Een dakkapel hoeft niet weg te 
vallen in het totale beeld.  

Dit voorbeeldenboek gaat niet in op het ontwerpen 
van bijzondere dakkapelvormen. We staan wel stil 
bij wat komt kijken bij het samenstellen van een 
goed ontworpen standaard dakkapel.

Voorbeelden van uitvoering

Model 1: dakkapel met overstekend boeiboord

Model 2: dakkapel met vlak liggend boeiboord
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Model 3: U-vormige dakkapel. Voorkant zijwangen en boeiboord lopen in elkaar over

Model 4: U-vormige dakkapel. Voorkant zijwangen en boeiboord lopen in elkaar over.
Voorkant zijwangen hellen over om aan de bovenkant ruimte te maken voor een inbouw van een rolluik.

Voldoet de dakkapel niet aan de Vuistregels

Voldoet een dakkapel niet aan de vuistregels zoals in dit 
boekwerk omschreven, dan wordt de aanvraag door de 
Welstands-/Monumentencommissie getoetst aan de algemene 
criteria, criteria voor bebouwingstypen in gebieden en 
aanvullende criteria.

Aanvullende regels voor het plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde
Is de dakhelling van de woning te flauw, waardoor de 
binnenhoogte (op grond van het bouwbesluit) niet wordt gehaald 
en daardoor de 50 cm aan de bovenzijde van de dakkapel niet 
haalbaar is? Dan is het soms toch mogelijk om een dakkapel op 
het achterdakvlak te realiseren. Hiervoor moet u in ieder geval de 
volgende 2 vragen met ja kunnen beantwoorden:

1. Bent u van plan om de bestaande zolderruimte te gebruiken als 
een verblijfsruimte, bijvoorbeeld voor een slaapkamer?

2. Is de hoogte van de binnenzijde van de dakkapel minder dan 
2,10 meter (minimale hoogte vanuit het bouwbesluit)?

Heeft u beide vragen met ja beantwoord en heeft u geen 
hoekwoning? Dan mag u de dakkapel hoger in het dakvlak 
plaatsen, met behoud van de afmetingen. Het plaatsingsvlak 
zoals aangegeven op pagina 7 schuift dan in zijn totaal omhoog 
in het dakvlak. De nokvorst (de rij pannen bovenop de nok) moet 
altijd gehandhaafd blijven. De vuistregels voor de maatvoering 
van de dakkapel blijven hetzelfde en mag dus niet groter worden 
ten gevolge van het schuiven met het plaatsingsvlak.  
De maatvoering is nader uitgelegd in de volgende afbeeldingen. 
Het materiaal, kleur en detaillering moeten afgestemd worden op 
de bestaande woning.

Heeft u beide vragen met ja beantwoord en heeft u een 
hoekwoning? Dan mag u de dakkapel hoger plaatsen. Maar in 
plaats van 0,5 meter moet er minimaal 1 meter afstand zijn tussen 
de zijgevel en de zijkant van de dakkapel.

U voldoet in deze situatie niet aan de vergunningsvrije criteria 
en moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het plaatsen 
van de dakkapel. De aanvraag voldoet dan niet aan de vuistregels 
en zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de Welstands-/ 
Monumentencommissie. 

Dakkapel aan de achtergevel onder de nok bij een tussenwoning

max. 165 cm
max. 1/2h

b

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 50 cm

max. 50% van b met max 
300cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

h min. 50 cm + de afstand die
de dakkapel omhoogschuift

nok

min. 50 cm
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Dakkapel aan de achtergevel onder de nok bij een hoekwoning

max. 165 cm
max. 1/2h

b

licht-grijs
plaatsingsvlak

min. 100 cm

min. 50 cm + de afstand 
die de dakkapel om-
hoog schuift

max. 50% van b met max 
300cm, gemeten aan de 
bovenzijde (met overstek)

h

min. 50 cm

Tussenwoning Hoekwoning

min. 50 cm min. 50 cm

b

min. 100 cm min. 50 cm

b
b
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Begrippenlijst
In deze folder gebruiken we een aantal vaktermen. We leggen ze hieronder uit.

Begrip Betekenis
WMoncie Welstands- en Monumentencommissie.
Aangekapt deel Bouwdeel waarvan de kap verbonden is met het dakvlak van het hoofdgebouw.
Asymmetrisch dak Zadeldak met 2 ongelijke dakvlakken.
Achterdakvlak Het dakvlak aan de achterzijde van de woning.
Bebouwingstype Een zone met bebouwing die door zijn verschijningsvorm en/of locatie binnen een bepaald 

kader valt, waarvoor specifieke welstandscriteria zijn opgesteld. Zie voor een uitgebreide 
uitleg van de verschillende types pagina 23 t/m 79 in de Welstandsnota.

Boeiboord Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal.
Dakrand Zijkant aan de vrij liggende zijde van een schuin dak.
Dakvoet Laagste punt van het dakvlak.
Dakhelling De hoek van het dakvlak ten opzichte van de vloer.
Gevelbreedte Breedte van een gevel van 1 perceel gemeten van erfgrens tot erfgrens.
Gevelgeleding Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve inde-

ling van de gevel door middel van gevelopeningen, metselwerk, verspringingen of andere 
gevelkenmerken en -detailleringen.

Hoekkeper Snijlijn op de uitwendige hoek tussen 2 dakschilden.
Kapelvoet Laagste punt van de kapel.
Kilkeper Snijlijn op de inwendige hoek tussen 2 dakschilden.
Lessenaarsdak Een dakvorm met slechts 1 hellend dakvlak.
Mansardedak Dakvorm waarbij het onderste deel van het zadeldak steiler is dan het bovenste deel waar-

door een geknikte vorm ontstaat.
Noklijn Bovenste rechte lijn van een schuin dak.
Ondergeschikt Niet opvallend in het totale woningbeeld.
Overstek Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.
Plaatsingsvlak Het gedeelte van het dakvlak waarbinnen plaatsing van een kapel volgens de vuistregels 

mogelijk is.
Schilddak Dak met 4 hellende dakvlakken, gevormd door 2 driehoekige schilden aan de smalle en 2 

trapeziumvormige aan de lange zijde.
Tent-, punt- of piramide-
dak

Dak gevormd door 4 driehoekige dakschilden die in 1 punt bijeenkomen.

Voordakvlak Het dakvlak dat grenst aan de openbare ruimte. Bij hoekwoningen kan het dakvlak in de 
zijgevel zijn gelegen.

Wolfseind Het wolfseind is het afgeschuinde gedeelte van het dak aan de uiteinden van de nok. De hel-
ling van deze uiteinden is vaak steiler dan die van de aangrenzende grote dakvlakken.

Zadeldak Dak met een symmetrisch profiel dat bestaat uit 2 tegenoverliggende dakvlakken die bij de 
nok samenkomen.

Zijdakvlak Het dakvlak dat niet gekeerd is naar de openbare weg of openbaar groen.
Zijwangen De zijkanten van de dakkapel.

Vragen?
Heeft u vragen over het plaatsen van een dakkapel? 
Stuur een e-mail naar: welst.cie@maastricht.nl

Colofon
Uitgave van de gemeente Maastricht
Tekst en opmaak: Ellen Snoeck, Fons Gulikers

Disclaimer
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betreft een voorbeeldenboek als 
ondersteuning bij de toepassing van de vuistregels uit de vastgestelde Welstandsnota maatwerk in 
kwaliteit .Dit neemt niet weg dat iedere situatie op zich staat. De volledige vastgestelde vuistregels 
kunt u vinden in de Welstandsnota. Deze staat op de website www.gemeentemaastricht.nl 
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