
Duurzaam? Huidige situatie

Originele staat

• Geen dak, vloer, gevel isolatie, 
enkel glas, 'natuurlijke' ventilatie

Gerenoveerd

• Dubbel glas (1988)
Verbeterd

• Dak, gevel, vloer isolatie
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Isoleren / Ventileren

Waar liggen de kansen voor huizen in WD

A. Dak isolatie

B. Vloerisolatie

C. Gevelisolatie

1.Spouwmuur isolatie

2.Kozijnen met koudebrug onderbreking

3.Dubbelglas HR ++
D. Ventilatie ‘systeem C & D’
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Dakisolatie binnenzijde

Twee bedrijven die werkzaamheden kunnen uitvoeren:

• Jos Akkermans

Werkzaamheden

• Kingsplan Therma Tw50 dikte 78mm tussen de dak 
gordingen of glaswol RC >3,5
• Houten regelwerk over de isolatie en tussen dak gordingen

• Damp remmende folie

• Houten uitstrooklat tbv gipsplaat

• Gipsplaat 12,5mm dik

• Dicht zetten naden gipsplaat

Optioneel:
• Stucwerk

• Schilderen
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Jos Akkermans Bouw

Tollenslaan 8

5531 VK, Bladel

Tel: 06 - 53 34 18 85

jos@akkermansbouw.nl

mailto:jos@akkermansbouw.nl


Dakisolatie binnenzijde
Indicatie Kosten inkl btw:
•Tussenwoning onafgewerkt gipsplaat 58m2
•€ 4600,- ca € 82,- per m2
• Isolatie Kingsplan Therma Tw50 of glaswol (€-1,30 m2) RC >3,5 Gipsplaat naden dicht gezet

Optioneel:
•€ 12,25 p/M2 schilderen gipsplaat

Alternatief:
•Tussenwoning stucwerk en geschilderd 58m2
•€ 6438,- ca €111,- per m2
• Isolatie Kingsplan Therma Tw50 of glaswol (€-1,30 m2) RC >3,5 stucplaat stucwerk en 
schilderen

Extra:
•€ 200,- Afplakken loopgedeelte van voordeur tot aan zolder
•€ 125,- steiger (indien nodig)
Voorwaarden:
•Zolder ruimte dient leeg of goed toegankelijk gemaakt te worden
•Restmateriaal word afgevoerd en zolder veegschoon opgeleverd
Niet mee genomen in offerte sloopwerk of opruimwerk
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Vloerisolatie Tonzon
• Bedrijf: Energiek isolatie

• Kosten indicatie tussenwoning ca 34 m2

• € 1.695,- inclusief btw

• Vloerisolatie in de kruipruimte met Tonzon Thermoskussens -3 luchtkamersysteem-
en een isolatiewaarde van Rd = 3,8m2K/W

• Optioneel:

• € 145,00 Bodemafsluiting als vochtisolerende maatregel in de gehele kruipruimte met 
HYGROFOIL® PE- dikte 0,25mm, μd-waarde (bij een houtvochtpercentage van > 
14%)

• € 180,00 4 ventilatierooster (€ 45,00 per stuk)

• €   75,00 zagen van een kruipluik
€   ?? maken doorbraak in het onderslagmuurtje
€ 1200,00 puin/bouwafval in de kruipruimte verwijderen ivm te 
geringe werkhoogte in de kruipruimte (55cm)

De Sleutel 7, 5652 AS Eindhoven 

(industriegebied De Hurk)

Tel 040 251 01 20

E-mail info@energiek-isolatie.nl

(prijspijl 2016)

mailto:info@energiek-isolatie.nl


Vloerisolatie ECOSE Glaswol
Bedrijf: Van den Dijssel

• Kosten indicatie vloerisolatie kruipruimte tussenwoning ca 34 m2

• € 870,40 inculsief 6%/21% btw HR ++ Knauf ECOSE glaswol Rd = 3,8m2K/W
(minimale hoogte van kruipruimte moet 55 cm zijn onderkant balklaag)

Optioneel:

• €     85,00 zagen van een kruipluik
€      ?? maken doorbraak in het onderslagmuurtje
€ 1815,00 Leegzuigen / afvoer grond/puin kruipruimte tot een doorgang van 60 cm

• €   180,00 4 ventilatierooster (€ 45,00 per stuk)

Alternatief:

• € 740,00 inclusief 6%/21% btw HR++ Neopixels bodemisolatie ca 220 mm Rd = 
3,5m2K/W (minimale hoogte moet zijn 45 cm van bodem tot onderkant balklaag) 
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Dragonder 46

5555 XZ Valkenswaard

T 040 - 253 91 10

info@vandendijssel.com

(prijspijl 2016)

mailto:info@vandendijssel.com


Vloerisolatie

• Een van de goedkopere opties

• Levert ook meteen comfort

• Er is alleen een kruipruimte onder de huiskamer

• Een luik kan eventueel gezaagd worden

• Kan alleen als er niet te veel puin ligt

• Goede ervaring met Energiek http://www.energiek-isolatie.nl/

• Aanbrengen in één dag

http://www.energiek-isolatie.nl/




C. Gevel isolatie

1. Spouwmuur isolatie

2. Kozijnen met koude brug onderbreking

3. Vervangen oud dubbel Glas > HR ++
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Spouwmuurisolatie

Bedrijf

• Spouwmuurisolatie met HR ++ Termoparels® (grijze EPS)

• Hoge isolatiewaarde (warmtegeleidingscoëfficiënt = 0.034W/m2.K) 

• Geen vochttransport

• Dampdoorlatend

• Geen capillaire werking

• Brandvertragende klasse 1 NEN 6065 en NEN 
6066

• RC waarde bij een dikte van 6 cm =1.9 m2 K/W 

• Garantie op mogelijke condensatieproblemen 
geschilderde gevel
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Industrieweg 175-181

5683 CC Best

T : 0031 (0)499 371389

E : info@linssen-best.nl

Dragonder 46

5555 XZ Valkenswaard

T 040 - 253 91 10

info@vandendijssel.com

mailto:info@linssen-best.nl
mailto:info@vandendijssel.com


Spouwmuurisolatie

Indicatie Kosten tussenwoning Ca.39 m2:

• € 739,- Inclusief btw & kosten SKG-IKOB/BCCA

• € 556,- (€12,82 m2) spouwmuurisolatie 
met HR ++ Termoparels®

• € 183,- woning scheidingsborstels voor 
en achter gevel (bij aaneengesloten 
woningen te verdelen over aantal woningen)

Optioneel:

• €175,- (€4,50 m2) schilderen inblaasopeningen
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Invloed 
muurisolatie op 

gasverbruik 

Gem. temp.: 
1,6
Min. temp.: -

Gem. temp.: 
3,5
Min. temp.: -

Tussenwoning 
Petrus Dondersstraat 51

Gemiddelde besparing 20%
Voorbeeld koude dag: 

-2,0 m3 gas

Geschatte besparing op 
jaarverbruik circa 200m3 =  

120 Euro/jr
Terugverdientijd circa 7 jaar


