Aandachtpunten
Bij het aanvragen van een offerte voor:

HR++ GLAS

Vraag bij meerdere glaszetters een vrijblijvend advies aan door de aanbieder bij je
thuis uit te nodigen. Op basis van de advies- en verkoopgesprekken en deze folder kun
je met vertrouwen offertes gaan aanvragen.

Wat is in mijn situatie geschikt?
Er zijn drie manieren om een raam te isoleren
1.

Voorzetramen: een extra raam wordt voor het bestaande (enkele) glas
gemonteerd. Dit kan een praktische oplossing zijn bij bijvoorbeeld glas-in-lood
ramen.

2.

Het vervangen van enkel glas door dubbel (HR++) glas. Alleen het glas, of het glas
inclusief kozijn.

3.

Het vervangen van enkel glas door drielaags isolatieglas, bijna altijd inclusief
kozijnvervanging.

Laat je goed, en door meerdere glaszetters, adviseren wat in jouw geval de beste
oplossing is.

Waar let ik op tijdens het adviesgesprek
Informeer de adviseur over de huidige

Vraag naar de mogelijkheden van

situatie. Is er bijvoorbeeld al glas

beglazing met de huidige kozijnen.

vervangen of zijn er zwakke plekken in

Is het mogelijk om dubbel of zelfs

de kozijnen?

drielaags glas in de bestaande kozijnen
te plaatsen?

Bespreek de huidige ventilatie in de
woning, rondom de ramen en

Vraag de adviseur naar de kwaliteit van

eventuele vochtproblemen. Het

de huidige kozijnen. Moeten er kozijnen

is namelijk mogelijk om bij het

vervangen worden, laat je dan adviseren

vervangen van de beglazing direct

over de materiaalkeuze van de kozijnen,

ventilatieroosters te plaatsen.

bijvoorbeeld kunststof of hout.

Is het hang- en sluitwerk geschikt voor

Bespreek en vergelijk welke

de zwaardere nieuwe beglazing?

isolatiewaarde haalbaar is met glas in
bestaande en nieuwe kozijnen.
Vraag de adviseur om uitleg over
eventuele bijkomende werkzaamheden.

Welke onderdelen wil ik terugzien in de offertes?
Laat het bedrijf benoemen bij welke bracheorganisatie zij zijn aangesloten en met
welke certificering gewerkt wordt. Aannemers kunnen aangesloten zijn bij Bouwend
Nederland of de NVBU. Glaszetters kunnen AF erkend zijn.
Geef aan dat het een gratis en vrijblijvende offerte moet zijn en dat deze schriftelijk
binnen een bepaalde termijn moet worden aangeboden; een aantal weken is
gebruikelijk.
Het gaat om een totaalofferte, alle eventuele bijkomende werkzaamheden moeten
in de offerte zijn opgenomen. Inclusief het opruimen en schoonmaken en afvoer van
afval en verpakkingsmateriaal.
Een omschrijving van de werkzaamheden van start tot schoonmaak met duidelijke
planning, met daarin aangegeven welke hinder je hiervan kunt hebben. Inventariseer
ook wat er van jou verwacht wordt qua ruimte maken en opruimen.
Een overzichtelijke omschrijving van de toe te passen materialen en hoeveelheden.
Een duidelijke opgave van eventuele bijkomende werkzaamheden.
De gegarandeerde minimale isolatiewaarde van het glas na voltooiing van de
werkzaamheden.
Een opgave van de besparing op de stookkosten en van de garanties die worden
gegeven.
Als je subsidie kunt krijgen voor isolatie, controleer dan of de offerte voldoet aan de
voorwaarden van de subsidie. Vaak worden minimale eisen gesteld aan de
isolatiewaarde (Rc). Bij de aanvraag moet je de oppervlakte en isolatiewaarde
invullen en deze cijfers moeten ook in de offerte vermeld zijn.

TIP

Twijfels over een product of aanbieder? Vraag om een referentie! Bel of
mail deze klant en vraag naar zijn ervaring. Dan weet je meteen hoe er
in de praktijk gewerkt is!

Wie gingen
jou voor?

Hannah over glasisolatie
‘‘Het is allemaal niet zo moeilijk, op internet is veel informatie
te vinden. Je kunt wat prijzen vergelijken en eens een bedrijf
om advies vragen. Uiteindelijk moet je gewoon een keuze
maken. Volg je gevoel, zeg ik altijd!”

Hans over glasisolatie
“Eigenlijk wilde ik altijd al grote ramen en openslaande
deuren naar onze tuin op het zuiden. De ramen aan de
voorkant van het huis waren eerst ook nog niet goed
geïsoleerd. Dus toen bedachten we: “Als we dan toch wat
gaan doen, laten we het dan goed doen”. Aan de voorkant
van het huis, waar vaak veel wind op staat, hebben we voor
HR+++ glas gekozen.” Driedubbel glas! Ik had daar nog nooit
van gehoord!’’

Sarah over glasisolatie
‘‘Ik heb eerst rond gevraagd bij buren en vervolgens bij
meerdere glaszetters offertes opgevraagd. Zo kreeg ik een
goed beeld van de prijsverschillen. Ik heb gekozen voor het
bedrijf dat goed bekend staat en goed werk geleverd heeft
in de buurt.”

