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Flexim en nokvorsten 
 
 
 
 
Beste klant, hieronder vindt u de uitleg m.b.t. ‘flexim’ en uw nokvorsten.  
 
 
 

1. Flexim is een kant-en-klare dakmortel die blijvend elastisch is en waterafstotend en daardoor zeer 
geschikt om bijvoorbeeld nokvorsten te monteren die verwijderd moeten worden door de 
plaasting van uw dakkapel.  

2. Nokvorsten zijn de half ronde pannen die helemaal bovenin uw dak gelegd zijn als afsluitend 
gedeelte van de laatste dakpannen in de nok en voorkomen zo lekkages.  

3. Deze  nokvorsten liggen vaak in specie/mortel en zitten daardoor vast aan de eerste rij dakpannen 
vanuit de nok gezien.  

4. Bij de montage van een dakkapel tegen de nok aan of 1 pan eronder moeten deze nokvorsten er 
altijd af. Dit komt omdat er aan uw dakkapel een achterbak zit waarop de dakbedekking ligt 
(EPDM) die minimaal 1 dakpan de ‘hoogte in moet’ om zo lekkages aan de achterzijde van de 
dakkapel te voorkomen (denk aan opstuwend water en stuifsneeuw).  

5. Het EPDM komt dan over de nok te liggen om alles goed waterdicht te maken. Dit betekent in de 
meeste gevallen dat er nokvorsten stuk gaan. Hoeveel blijkt pas in het werk zelf. Nokvorsten 
kosten ongeveer € 25 p/s incl. montage. De kosten hiervoor worden achteraf met u verrekend 
omdat van te voren dus niet te bepalen is hoeveel er stuk gaan. Dit hangt m.n. af van de staat 
waarin ze zijn en hoe vast ze zitten aan de dakpannen eronder.  

6. De nokvorsten moeten teruggelegd worden met Flexim om direct dezelfde dag weer waterdicht te 
zijn aan de nok. Flexim kost ongeveer € 75 p/m incl. montage. Flexim is alleen nodig boven de 
breedte van de dakkapel (net als de nokvorsten overigens). De prijs van Flexim is soms optioneel, 
soms al opgenomen in de prijs van de offerte. Dit hangt af van wat er al besproken is of blijkt pas 
na inmeting.  

7. Bij plaatsing van uw dakkapel op 2 dakpannen van de nok is soms Flexim nodig en kunnen dan 
ook nokvorsten stuk gaan. Dit hangt af van de hellingshoek van uw dak en hoe vast de hoogste rij 
dakpannen vastzitten aan de specie van de nokvorsten. Bij flauwe daken (onder de 35 graden) is 
dit soms zo. Dit zal pas in het werk blijken en zowel Flexim als eventuele vervangen nokvorsten 
worden dan achteraf met u verrekend.  

 
 
 
Mocht u vragen hebben neemt u dan contact met ons op, bij voorkeur per e- mail, dan kunnen we direct 
uw dossier erbij pakken - u krijgt altijd snel antwoord. U kunt bij urgentere zaken ook altijd even bellen 
met ons kantoor: 023-540 61 51. Wij wens u veel plezier met uw nieuwe dakkapel!  
 
Met vriendelijke groeten, alle medewerkers van Hollandia dakkapellen.  


