Collectieve Inkoopactie – najaar 2021
Aanbieding Glasisolatie – Heel Houten Isoleert
HR++ isolatieglas
Vervangen enkel glas of oud dubbel glas door HR++ glas
HR++ glas isoleert circa 2,5 x beter dan het dubbel glas uit de jaren 80 en circa 5x beter dan
enkel glas. De isolatiewaarde van standaard HR++ glas (Ug waarde) bedraagt bij een
glasspouw van 15 mm 1,1 W/m2 K. en bij een glasspouw van 13 mm 1,2 W/ m2 K
Prijsaanbieding HR++ glas
Bij plaatsing van 6 stuks HR++ glasruiten op de begane grond, ( circa. 8 m2 met gangbare
afmetingen, minimaal 0,6 m2 per ruit) bedraagt de prijs €160, =/m2, incl. BTW, ( € 140,59
excl. BTW) Dit is een speciale prijs voor deze collectieve inkoopactie. Na inmeting bij u thuis,
volgt de offerte.
De aanbieding is inclusief verwijderen en afvoeren oud glas, sponning schoonmaken,
eventuele kale plekken gronden, het leveren en monteren van nieuwe gegronde glaslatten
en het afkitten binnen en buiten. Exclusief het afschilderen van de glaslatten en eventuele
kosten voor een steiger of kraan. Het glas wordt geplaatst volgens de NPR 3577 norm, op de
glaslevering wordt 10 jaar garantie verstrekt.
HR ++ glas met Warm Edge afstandhouders
Afstandhouders tussen de ruiten zijn standaard van aluminium. Warm Edge afstandhouders
zijn van kunststof, hebben een iets betere isolerende waarde en een fraaie matzwarte
uitstraling. Bij toepassing van deze profielen wordt mogelijke condensatie bij de randen
voorkomen. Warm aanbevolen door EnergieRijk Houten.
De prijs bedraagt € 167, =/ m2 ( excl. btw 146,75)
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NB: Deze aanbieding loopt van 1 oktober t/m 31 december 2021. Om de doorlooptijd en voortgang
te kunnen blijven garanderen wordt in december gekeken of deze aanbieding verlengd wordt.

Aanmelden van 1 oktober 2021 - 31 december 2021
Meer info: www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/glas

EXTRA:
HR++ glas, Letselveilig
Bij glas in een schuifpui of glas onder een bepaalde hoogte dient letselveilig gelaagd glas
toegepast te worden. De glasleverancier zal u hierover informeren tijdens het bezoek.
Prijs eenzijdig gelaagd € 189, =/m2 ( excl. btw 166,08). Met warm edgeprofiel € €196,=/m2
Prijs tweezijdig gelaagd € 218, =/m2 ( excl. btw 191,56). Met warm edgeprofiel € €225, =/m2
HR ++ glas met speciale gasvulling
In sommige gevallen kan het standaard HR++ glas niet geplaatst worden door een te ondiepe
sponning in het kozijn of raam. Met een duurdere “Krypton” gasvulling kan de glasspouw
kleiner worden dan de noodzakelijke 13 mm, waardoor plaatsing alsnog mogelijk is. De prijs
voor HR++ glas met een Krypton gasvulling bedraagt € 210, =/m2 incl. btw ( 184,53 excl.)
Plaatsing ventilatieroosters
Voor een goede ventilatie dienen voldoende luchttoevoerroosters aanwezig te zijn. Om
condensatie van deze roosters te voorkomen, dienen deze thermisch onderbroken te zijn.
De prijs voor Ducoton 10 ZR of Ducoklep 15 ZR ventilatieroosters in de kleur wit bedraagt
€ 138, =/m1 (€ 121,27 / m1)
Overige opties
Plaatsing HR ++ glas op de 1e verdieping; Toeslag 10 %
Plaatsing HR ++ glas op de 2e verdieping; Toeslag 15 %
Plaatsing HR +++ glas ( triple glas) met een ug waarde van 0,6-0,8 W/m2K
Meerprijs € 50, =/ m2 inclusief btw., exclusief uitfrezen sponning.
Opmerkingen
De levering van de materialen wordt belast met 21 % BTW. De plaatsingskosten van de
materialen (arbeid) wordt belast met 6 % BTW. De offerte is per ruit niet gesplitst in
materialen en arbeid, maar in het totaalbedrag per ruit exclusief BTW. Zo is het voor de
bewoner duidelijker. Over deze exclusief BTW prijs wordt nu 13,8 % BTW gerekend, dit is dus
gedeeltelijk de 21 % BTW en gedeeltelijk de 6 % BTW.
De facturatie vindt plaats na uitvoering van de werkzaamheden.

NB: Deze aanbieding loopt van 1 oktober t/m 31 december 2021. Om de doorlooptijd en voortgang
te kunnen blijven garanderen wordt in december gekeken of deze aanbieding verlengd wordt t/m 31
maart 2022.

Aanmelden van 1 oktober 2021 - 31 december 2021
Meer info: www.energierijkhouten.nl/heelhoutenisoleert/glas

