Aandachtpunten
Bij het aanvragen van een offerte voor:

MUURISOLATIE

Vraag bij meerdere gevelisolatiebedrijven een vrijblijvend advies aan door de
aanbieder bij jou 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 muur te isoleren
1.

Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van de gevel.

2.

Het aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van de gevel.

3.

Het aanbrengen van isolatie in de ruimte (spouw) tussen de binnen- en
buitenmuur.

Waar let ik op tijdens het adviesgesprek
Informeer de adviseur over de
staat van de woning. Wat is recent
aangepast, zijn er onderdelen
geïsoleerd, zijn er toekomstplannen
die invloed kunnen hebben op de
ingreep zoals bijv. een uitbouw.
Informeer de adviseur over
vochtplekken of verkleurde plekken
op vloer, muren en plafond in de
woning
Vraag op welke wijze de gevel het
beste geïsoleerd kan worden, wat
de keuzemogelijkheden zijn en hoe
achteraf gecontroleerd wordt dat de
gevel volledig is geïsoleerd.

Welke onderdelen wil ik terugzien in de offertes?
Laat het bedrijf benoemen bij welke bracheorganisatie zij zijn aangesloten en met
welke certificering gewerkt wordt. Installateurs kunnen aangesloten zijn bij UNETOVNI.
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 omschrijving van toe te passen onderdelen, merk/type, materialen en
hoeveelheden.
Een duidelijke opgave van eventuele bijkomende werkzaamheden.
De garantie dat elk vertrek op de aangegeven temperatuur kan worden gebracht.
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 muurisolatie
‘‘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!”

Han over muurisolatie
“De kosten vielen me bij het krijgen van de offerte best
mee. En toen ik mijn eerste jaarafrekening kreeg, was ik
blij verrast. “Nog zo’n jaar, en ik heb de investering eruit”,
dacht ik. En dat bleek ook zo! Terwijl ik helemaal geen
kostenbesparing op mijn energierekening voor ogen had. Ik
wilde gewoon goede slaapkamers voor de kinderen!”

