
In samenwerking met: 

Beste lezer,

Goede woningisolatie kan u honderden euro’s per jaar besparen op uw energierekening. U krijgt een 

comfortabelere woning én u draagt uw steentje bij aan het milieu. Om u daar een handje bij te helpen, 

organiseren gemeente Voorst  en haar Regionaal Energieloket een isolatieactie voor haar inwoners.

In dit informatiepakket leest u meer over de actie en prijzen.  Ook organiseert het Regionaal 

Energieloket samen met de gemeente een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd! Op de 

website van het Regionaal Energieloket vindt u een stap-voor-stap uitleg over hoe u online kunt 

deelnemen.

Over het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Het is ons doel 

om woningeigenaren te informeren over duurzame maatregelen voor de woning en hen te ondersteunen 

bij het treffen van maatregelen. Wij werken in opdracht van de gemeente Voorst.

Heeft u alvast een vraag? Bel of mail het Regionaal Energieloket gerust!

Andre van de Bovenkamp
Projectmanager Regionaal Energieloket

088 525 4110
projecten@regionaalenergieloket.nl

Informatiepakket Isolatieactie 
Gemeente Voorst

https://regionaalenergieloket.nl/
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Over deze isolatieactie

Isolatiebedrijven uit de regio zijn uitgenodigd een aanbod in te dienen. Onafhankelijke adviseurs van 

het Regionaal Energieloket hebben de aanbiedingen beoordeeld en het beste aanbod geselecteerd. 

Dit is niet noodzakelijk het goedkoopste aanbod. Wij zoeken namelijk altijd naar een hoogwaardig 

aanbod met de beste prijs-kwaliteitverhouding. In de beoordeling zijn in ieder geval de volgende 

onderdelen meegenomen: 

● Certificaten
● Ervaring
● Capaciteit

Organisatie

● Kwaliteit producten
● Milieuvriendelijkheid

Productaanbod

● Pakketprijzen
● Betalingsvoorwaarden

Prijs

● Productgaranties
● Installatiegarantie

Garanties

Voordelen voor u als woningeigenaar

Isolatiemaatregelen  aanschaffen via deze actie heeft een aantal voordelen. U bent verzekerd van een 

ervaren isolatiebedrijf voor de uitvoering met de juiste producten tegen een aantrekkelijke prijs. Het 

Regionaal Energieloket ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden.

1. Kwaliteit

Er is veel werk gestoken in de selectie van een leverancier en de aangeboden producten. Het 

beste aanbod is gekozen op basis van ervaring, prijs-kwaliteitverhouding en garanties. 

2. Prijsvoordeel

Het Regionaal Energieloket neemt een deel van het werk van het isolatiebedrijf uit handen 

zodat hij efficiënter kan werken. Dat levert u een kostenvoordeel op. Gemiddeld scheelt dat 5% 

tot 10% op de totale investering. 

3. Maatwerk

Elke woning is anders. Daarom ontvangt u altijd een persoonlijke advies en offerte. Collectief 

voordeel in combinatie met het benodigde maatwerk. 
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Kruipruimtes zijn vaak koud en vochtig. Bij een niet-geïsoleerde kruipruimte komt kou en vocht via de 

vloer de woning in. De vloer kan daardoor koud en oncomfortabel aanvoelen in de winter. Vocht in 

deze ruimtes kan leiden tot aantasting van leidingen en zelfs houtrot veroorzaken. 

Een goede oplossing is vloerisolatie. Bij vloerisolatie wordt de begane 

grondvloer via de kruipruimte tegen de onderkant van de vloer geïsoleerd. Daar 

is wel 50 cm werkruimte voor nodig (hoogte kruipruimte). Vloerisolatie levert 

het beste resultaat op qua isolatie en besparing. De voor- en nadelen van 

vloerisolatie ten opzichte van bodemisolatie zijn: 

Vloer- en bodemisolatie

+ -

   Voordelen van vloerisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Warmere vloer in de winter

3. Goed voor het milieu

4. Geen overlast in huis

5. Voorkomt vochtproblemen

Hoge isolatiewaarde

Meeste impact op comfort

Is de kruipruimte niet hoog genoeg (50 cm of lager) dan is bodemisolatie een 

alternatief. Er worden polystyreen parels (ook wel EPS parels) in een dikke laag 

op de bodem gestort en goed verspreid. Het is een relatief eenvoudige klus en 

goedkoper dan vloerisolatie. Maar daar staat ook een lagere isolatiewaarde 

tegenover. 

Iets kostbaarder dan 

bodemisolatie+Ons advies

- Lagere isolerende werking

- Bereikbaarheid van de kruipruimte

Droge kruipruimte+

Eenvoudig uit te voeren+
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Omdat elke woning anders is, hebben we meerdere producten geselecteerd voor deze actie. U kiest 

samen met de adviseur van het isolatiebedrijf Takkenkamp welk materiaal het beste past bij uw 

woning en wensen. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen per materiaal per m2.  

Vloer- en bodemisolatie

Materiaal Gespoten PUR PIF Folie Bodem parels

Type Vloerisolatie Vloerisolatie Bodemisolatie

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk

   Houten vloer

   Betonvloer

   Levensduur

  

   ++

   --

   +

   ++

   ++

  

   +

   ++

   ++

   ++

   +/-

   

   +

   +/-

   ++

   ++

   +/-

Besparing ~15% op stookkosten ~15% op stookkosten ~10% op stookkosten

Kleine vloer
(tot 40m2)

€35,03 / m2 €44,88 / m2 €22,56 / m2

Gemiddelde vloer 
(41 tot 70m2)

€34,43 / m2 €39,90/ m2 €21,97 / m2

Grote vloer 
(meer dan 71m2)

€33,84 / m2 €37,52/ m2 €21,37 / m2

Minimumprijs €1.306 €1.344 €1.009

   Voordelen van vloerisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Warmere vloer in de winter

3. Goed voor het milieu

4. Geen overlast in huis

5. Voorkomt vochtproblemen
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Woningen die gebouwd zijn voor 1975 zijn vrijwel altijd zonder enige vorm van isolatie gebouwd. 

Hierdoor gaat veel warmte via de buitenmuren verloren. Voor veel woningen is er gelukkig een 

eenvoudige oplossing: spouwmuurisolatie. Woningen gebouwd na 1920 hebben over het algemeen 

een ‘luchtspouw’ tussen de binnen- en buitenmuur. Deze kan eenvoudig gevuld worden met een 

isolatiemateriaal. 

Spouwmuurisolatie kan worden toegepast als de spouw nog niet geïsoleerd is. In 

de ‘Veelgestelde vragen’ aan het einde van dit document leest u hoe u kunt 

controleren of u een ongeïsoleerde spouw hebt. 

De voor- en nadelen van spouwmuurisolatie zijn: 

Spouwmuurisolatie

+ -Snel terugverdiend

Veel impact op comfort

Gemakkelijk aan te brengen

Relatief lage isolatiewaarde

Niet altijd mogelijk+
+

-

“Omdat de spouwmuur vaak maar een paar cm breed is, is de isolatiewaarde 
van spouwmuurisolatie niet zaligmakend. Maar de verhouding tussen kosten 
en opbrengsten is wel heel gunstig. Spouwmuurisolatie verdient u vaak al 
binnen 3 tot 4 jaar terug. Mocht het later nodig zijn om extra te isoleren dan 
kan dat alsnog via de binnen- of buitenkant van de buitenmuur.”

Theodoor Koelewijn
Technisch adviseur – Regionaal Energieloket

   Voordelen van spouwmuurisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Comfortabeler in huis

3. Goed voor het milieu

4. Eenvoudig uit te voeren
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Omdat elke woning anders is, hebben we meerdere producten geselecteerd voor deze actie. U kiest 

samen met de adviseur van het isolatiebedrijf Takkenkamp welk materiaal het beste past bij uw 

woning en wensen. Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen per materiaal per m2. 

Spouwmuurisolatie

Materiaal* Minerale wol EPS parels UF schuim

Kenmerken       

   Isolatiewaarde

   Milieuvriendelijk materiaal

   Brandwerend

   Vochtwerend

   Her/bij-isoleren spouw

  

   +

   +

   ++

   +

   +

  

   +

   +/-

   +/-

   ++

   -

  

   +

   -

   -

   ++

   ++

Besparing 10-20% op stookkosten 10-20% op stookkosten 10-20% op stookkosten

Klein geveloppervlak  - €/m2
(tot 50m2)

€14,34 / m2 €15,53 / m2 €15,83 / m2

Gem.  geveloppervlak  - €/m2
(51 tot 80m2)

€14,04 / m2 €15,23 / m2 €15,53 / m2

Klein geveloppervlak  - €/m2
(meer dan  81m2)

€13,74 / m2 €14,94 / m2 €15,23 / m2

Minimumprijs - € €815 €865 €872,00

   Voordelen van spouwmuurisolatie:

1. Lagere stookkosten

2. Comfortverhoging in huis

3. Goed voor het milieu

4. Eenvoudig uit te voeren
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Voor deze actie is Takkenkamp geselecteerd. Het Regionaal Energieloket heeft aanbiedingen van 

verschillende isolatiebedrijven met elkaar vergeleken op basis van ruim 30 onderdelen (zie ook pagina 

2). U bent met Takkenkamp verzekerd van een ervaren bedrijf. 

Daarnaast is het bedrijf gecertificeerd door SKG IKOB. Zij controleren steekproefsgewijs of de 

uitvoering volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. Het bedrijf is ook aangesloten bij de 

brancheorganisatie voor na-isolatie: Venin. 

Takkenkamp geeft 10 jaar garantie op haar isolatieproducten en werkzaamheden. 

Isolatiebedrijf
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De meeste woningen in Nederland zijn voorzien van dubbel glas. Slechts een minderheid daarvan is 

hoogrendementsglas. Hoogrendementsglas wordt aangeduid als ‘HR-glas’. HR++ glas is de variant die 

nu het meest gebruikt wordt door de hoge isolatiewaarde. Er bestaat ook ‘triple glas’ met nog hogere 

isolatiewaarden, maar dat past meestal niet in de bestaande kozijnen. HR++ past vaak wel in de 

bestaande kozijnen en wordt daarom het meest toegepast. In deze actie wordt HR++ glas 

aangeboden. Bij HR++ glas is de lucht tussen de glasplaten vervangen door een edelgas en het glas 

voorzien van een warmtereflecterende coating. HR++ glas isoleert ca. 2,5x beter dan het ouderwetse 

dubbel glas.

 

Hoogrendementsglas (HR++)

+ -Veel impact op comfort

Gemakkelijk aan te brengen

Niet altijd mogelijk

“HR++ glas blijft op koude dagen aan de binnenzijde veel warmer dan het 
ouderwetse dubbel glas. Dit zorgt ervoor dat er minder ‘koudeval’ ontstaat 
waardoor u minder tocht ervaart bij het glas. We horen daarom vaak van 
mensen die HR++ glas hebben laten plaatsen dat ze veel meer comfort ervaren 
in de woning.”

Theodoor Koelewijn
Technisch adviseur – Regionaal Energieloket
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Als uw kozijnen in goede staat zijn kan het glas vaak eenvoudig worden 

vervangen. De glaszetter in deze actie kijkt tijdens het adviesgesprek of uw 

kozijnen geschikt zijn. Weet u niet of u al hoogrendementsglas heeft? In de 

‘veelgestelde vragen’ aan het einde van dit document leest u hoe u kunt 

controleren of u hoogrendementsglas heeft.

+

De voor- en nadelen van hoogrendementsglas zijn: 

   Voordelen van HR++ glas:

1. 2.5x betere isolatie dan dubbel 

glas

2. Comfortverhoging in huis

3. Besparen op stookkosten
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We hebben met glaspunt  vaste afspraken gemaakt over de prijs van het glas. De totale kosten zijn 

opgebouwd uit materiaal- en montagekosten. Hieronder ziet u een overzicht van de kosten per ruit. 

Met deze informatie kunt u de investering voor uw situatie berekenen. Op de volgende pagina zijn de 

kosten voor een voorbeeldwoning berekend.

Hoogrendementsglas (HR++)

Oppervlakte glas Tarief Glas Tarief Montage Totaal 
(glas incl. montage)

0,50 - 1,00 m2 €    70,84 per m2 € 74,00 per ruit € 144,84 (bij 1 m2)

1,01 - 2,46 m2 €    70,84 per m2 € 74,00 per m2 € 144,84 per m2

2,47 - 2,94 m2 €    93,24 per m2 € 74,00 per m2 € 167,24 per m2

2,95 - 3,69 m2 €    98,08 per m2 € 74,00 per m2 € 172,08 per m2

3,70 - 4,50 m2 € 103,75 per m2 € 74,00 per m2 € 177,75 per m2

grotere afmetingen maatwerk maatwerk maatwerk

afwijkend glas (vb. letselveilig) maatwerk maatwerk maatwerk
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Meerwerk Indicatie meerprijs (excl. btw) 

Toeslagen in geval van gebruik ladder en/of gevel ridder 
   oppervlakte 0 - 1,50 m2 glas
   oppervlakte 1,50 - 2,50 m2 glas 
   oppervlakte 2,50 - 6,00 m2 glas 

€ 16,50 per stuk
€ 42,08 per stuk
€ 84,57 per stuk

Hulpmaterieel en arbeidsloon
   Kraanwagen, hoogwerker, steigerwerk enz. Op basis van werkelijke kosten

Arbeidsloon voor aanvullende  werkzaamheden € 50,00 per uur

Autokosten per uitgevoerde klus. € 50,00

   Voordelen van HR++ glas:

1. 2.5x betere isolatie dan dubbel 

glas

2. Comfortverhoging in huis

3. Besparen op stookkosten
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Om uw investering te berekenen dient u elke glasplaat op te meten. De oppervlakte van het glas 

bepaalt het glas- en montagetarief. Hiermee kunt u de prijs van de glasplaat berekenen. Hieronder is 

een voorbeeld uitgewerkt voor een tussenwoning. 

Hoogrendementsglas (HR++)

Voorbeeld Tussenwoning Opp. 
Glas 

tarief
Glas 

kosten
Montage 

tarief
Montage 

kosten Aantal
Totaalprijs 
(illustratief)

Begane grond

Glasplaat 1   0,40 x 0,80 m 0,32 m2 €70,84 per m2 € 22,69 € 74,00 € 74,00 1x  € 96,69

Glasplaat 2   1,50 x 1,70 m 2,55 m2 € 93,24 per m2 € 237,76 € 74,00 per m2 € 188,70 1x € 426,46

Glasplaat 3   2,40 x 2,00 m 4,80 m2 € 123,20 per m2 € 591,36 € 74,00 per m2 € 355,20 2x € 1.893,12

Totaal begane grond 12,47 m2 € 2.416,27

1e Verdieping

Glasplaat 4   1,20 x 1,50 m 0,75 m2 € 70,84 per m2 € 53,13 € 74,00 € 74,00 4x € 508,52

Glasplaat 5     0,5 x 1,50 m 1,80 m2 € 70,84 per m2 € 127,51 € 74,00 per m2 € 133,20 4x € 1.042,84

Totaal 1e verdieping 10,20 m2 € 1.551,36

Subtotaal glas € 3.967,63

Kosten gevelridder (in dit voorbeeld is een gevelridder nodig voor een goede plaatsing van het glas) 4x €  168,32

Kortingsbon Isolatieactie - € 150,00

Totaal € 3.985,95

Evt. SEEH subsidie 2020 22,67 m2 - €53,00 per m2 - € 1.201,51
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Wilt u de kosten voor uw woning berekenen? Vul de afmetingen van uw ramen hier in voor een 

inschatting van de kosten. Let op: de digitale tool houdt geen rekening met meerwerk, de prijzen in deze 
brochure maken een exacte berekening mogelijk.

   Voordelen van HR++ glas:

1. 2.5x betere isolatie dan dubbel 

glas

2. Comfortverhoging in huis

3. Besparen op stookkosten

https://www.glas.nl/bereken-prijs
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Glaspunt is een landelijke glaspartij die samenwerkt met een groot netwerk aan lokale glaszetters. 

Glaspunt is het aanspreekpunt en coördineert de offerte en uitvoering van werkzaamheden. Het glas 

vervangen wordt uitgevoerd door lokale glaszetters. (alleen toevoegen in andere regio’s dan Gelderland, 

Utrecht, Noord-Brabant).

Op deze manier kan Glaspunt heel veel verschillende soorten glas leveren en tegen hoge 

kwaliteitsstandaarden. Het bedrijf is ISO9001 gecertificeerd en levert alleen maar glas dat voldoet aan 

het KOMO keur. Glaspunt levert een lange garantie van 15 jaar op het glas inclusief de montage. 

Bij vloer- en spouwmuurisolatie in het collectieve voordeel in de meterprijzen is verwerkt. Glaspunt 

werkt met een kortingsvoucher van €150 bij een besteding boven de €2.000. Dit staat los van de 

eventuele isolatie subsidie. 

Glaspunt
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Het proces van deze actie

Inschrijving

U kunt zich via de website van Regionaal Energieloket vrijblijvend inschrijven 

voor de actie. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl en vul uw postcode in. 

Inplannen woningopname

U ontvangt een bevestigings e-mail. Uw inschrijving wordt doorgestuurd aan 

het isolatiebedrijf. Zij nemen vervolgens contact met u op.

Woningopname en adviesgesprek

Een adviseur van het isolatiebedrijf komt bij u thuis langs voor een vrijblijvende 

woningopname en een adviesgesprek. Uw aanwezigheid thuis is vereist, 

uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM rondom corona zorgvuldig 

gevolgd.

Persoonlijke offerte

Op basis van de woningopname stelt de adviseur een persoonlijke en 

vrijblijvende offerte op. Deze offerte volgt de prijzen zoals aangegeven in dit 

informatiepakket. 

Installatie

Als u akkoord geeft op de offerte, bent u officieel akkoord met de opdracht. U 

plant samen met het isolatiebedrijf een dag in waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Het aanbrengen van de isolatiemaatregelen is meestal 

binnen een dag geregeld. 

Genieten en besparen!

1

2

3

4

5

http://www.regionaalenergieloket.nl/dummydummydummydummydummy
http://www.regionaalenergieloket.nl/
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Maatwerk

Meerwerk

Iedere woning is net anders. Daardoor kan het voorkomen dat extra werkzaamheden nodig zijn om het 

isolatiemateriaal goed  te kunnen installeren. Wij vinden het belangrijk dat elke installatie goed en 

veilig wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij als Regionaal Energieloket een lijst met mogelijk 

meerwerk opgesteld en de bijkomende kosten van te voren vastgelegd met het isolatiebedrijf. Zo bent 

u verzekerd van maatwerk en een scherpe prijs.

Vloer- en bodemisolatie Indicatie meerprijs (excl. btw) 

Ventilatieroosters aanbrengen €35 per stuk

Gat hakken in kruipruimte €75 per gat

(Extra) Bodem- of noppenfolie €1,50 per m2

Woning scheider €60 per net

Isoleren van koude funderingsmuren €12 per m

Graven onder fundering
Om en nabij €80 per gat 
(soms via aparte aannemer)

(Tijdelijk) vloerluik maken Maatwerk (soms via aparte aannemer)

Grondwater wegpompen Maatwerk

Leidingwerk beteugelen Maatwerk

Spouwmuurisolatie Indicatie meerprijs (excl. btw)

Meerprijs 14mm boren €1,60 per m2

Ventilatieroosters €35 per stuk

Spouwscheiders €30 per stuk

Impregneren spouw €11,98 per m2

Spouwvervuiling weghalen Maatwerk

Hoogwerker Om en nabij €350

Rolsteiger Om en nabij €200

Snijvoegherstel €3,71 per m2
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Veelgestelde vragen (vloer/bodem)

Is mijn woning geschikt voor vloerisolatie?

● Heeft u een kruipruimte onder de begane grondvloer?
● Betonnen vloer: Is de kruipruimte ten minste 50 centimeter hoog?
● Houten vloer: Is de kruipruimte ten minste 30 centimeter hoog (gemeten onder de balken)?
● Is de kruipruimte goed toegankelijk via een luik?
● Is de onderzijde van de vloer vrij om te isoleren?

Is het antwoord op alle vragen ja? Dan is vloerisolatie voor uw woning mogelijk!
Is het antwoord op één of meerdere vragen nee? Dan vormt bodemisolatie wellicht een oplossing, 
daar is ongeveer 25 cm aan hoogte voor nodig. 

Ik heb geen (toegankelijke) kruipruimte; wat zijn mijn mogelijkheden?

Het is lastig om de  vloer van een woning die direct op het zand gebouwd is te isoleren. U heeft een 
maatwerkoplossing nodig. Binnen deze actie kunnen we helaas niks voor u betekenen. 

Heeft u wel een kruipruimte maar is er geen toegang? Dan kan het helpen om de bouwtekening erbij 
te pakken om een indruk te krijgen van de hoogte van de kruipruimte. Voor vloerisolatie moet de 
kruipruimte minimaal 50 centimeter hoog zijn. Is de kruipruimte hoog genoeg? Dan kunt u een 
kruipluik laten maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden. U kunt dit het beste eerst via een 
gespecialiseerd bedrijf (bijvoorbeeld een aannemer) laten uitvoeren voor het isolatiebedrijf 
langskomt. Informeer uzelf goed om te voorkomen dat u onnodig kosten maakt. Vaak loont het om bij 
een paar buren te informeren; zij hebben misschien al toegang tot de kruipruimte. 

Kan ik mijn kruipruimte ook isoleren als ik vloerverwarming heb?
Jazeker! Juist bij vloerverwarming is het verstandig de vloer goed te isoleren. Anders straalt er veel 
warmte weg richting de kruipruimte en dat is zonde. Door de vloer te isoleren, wordt de warmte via de 
vloerverwarming afgegeven aan de woning, daar waar u het wilt hebben. Isolatiefolies met een hoge 
isolatiewaarde zijn zeer geschikt voor vloeren met vloerverwarming.

Zijn er ook subsidies voor vloerisolatie?
Ja, sinds augustus 2019 is er weer een landelijke subsidie voor isolatie van de vloer, de gevel, het dak 
en de ramen. U kunt de subsidie aanvragen als u ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. De 
subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RvO). Lees hier meer 
over de voorwaarden en subsidiebedragen. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
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Veelgestelde vragen (spouw)

Is mijn woning geschikt voor spouwmuurisolatie?

● Is de woning gebouwd tussen 1925 en 1982?
● Heeft de woning een spouwmuur?
● Is de spouwmuur ongeïsoleerd?
● Bestaat de gevel voornamelijk uit onbewerkte baksteen (niet geverfd of geglazuurd)?

Is het antwoord op alle vragen ja? Dan is spouwmuurisolatie zeer waarschijnlijk mogelijk. Bij woningen 
gebouwd tussen 1975 en 1982 is het wel altijd de vraag of er niet al isolatiemateriaal is aangebracht 
tijdens de bouw. 
Is het antwoord op één of meerdere vragen nee? Dan is het waarschijnlijk niet mogelijk uw muren te 
isoleren via deze actie. U moet de buitenmuur dan op een andere wijze isoleren, via de binnen- of 
buitenkant van de woning. 

Ik weet niet zeker of ik een spouwmuur heb? 
Op de website van Milieu Centraal staat een goed artikel over spouwmuurisolatie met tips om dit te 
achterhalen. U ziet daar ook hoe de uitvoering in zijn werk gaat. 

Hoe wordt vastgesteld of de spouw geïsoleerd kan worden? 
Niet elke spouw is geschikt om te isoleren. Ook als het antwoord op bovenstaande vragen “ja” is, kan 
het zijn dat het toch niet verstandig is om uw spouwmuur te isoleren. Dat heeft met een aantal zaken 
te maken die tot vochtproblemen kunnen leiden (koudebruggen). Een isolatieadviseur voert daarom 
altijd eerst een huisonderzoek uit. De adviseur kijkt dan of uw spouwmuur geschikt is voor isolatie 
door middel van een zogenaamd endoscopisch onderzoek. De adviseur boort dan een klein gaatje in 
de buitenmuur en met een speciale camera inspecteert hij/zij de spouw. Op basis van het onderzoek 
zal de adviseur een advies geven over de mogelijkheden en  het aanbevolen  isolatiemateriaal voor uw 
situatie.

Hoeveel werk is het isoleren van de spouwmuur?
Het is een relatief eenvoudige klus die gemiddeld één à twee dagdelen in beslag neemt. Alle 
werkzaamheden worden vanaf de buitenzijde van de woning verricht; u heeft dus geen materiaal of 
mensen over de vloer. 

Mijn spouw is jaren geleden al geïsoleerd. Kan ik dit nog verbeteren?
Een spouw die voor een deel al gevuld is met spouwmuurisolatie kan in sommige gevallen aangevuld 
worden met nieuw isolatiemateriaal. Een andere optie is om het oude isolatiemateriaal weg te laten 
halen en nieuw, beter isolatiemateriaal terug te plaatsen. U kunt dit het beste bespreken met het 
isolatiebedrijf wanneer u contact met hen heeft. Het bij-isoleren van spouwmuren is soms namelijk 
een gespecialiseerde klus. 

Zijn er ook subsidies voor spouwmuurisolatie?
Ja, sinds augustus 2019 is er weer een landelijke subsidie voor isolatie van de vloer, de gevel, het dak 
en de ramen. U kunt de subsidie aanvragen als u ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. De 
subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RvO). Lees hier meer 
over de voorwaarden en subsidiebedragen. 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner


In samenwerking met: 

16

Veelgestelde vragen (glas)

Hoe weet ik welk type glas ik heb?

In dubbel glas zit een aluminium strip tussen de glasplaten. Op deze strip kan een code staan. Als in de 
code de letters ‘HR’ staan heeft u hoogrendementsglas. Soms kunt u via Google meer details over het 
glas ontdekken. Ontbreken de letters ‘HR’ of kunt u geen code vinden? Dan is de kans groot dat u 
ouderwets dubbel glas heeft. Er is in nog een methode om erachter te komen of u HR glas heeft. Houd 
een vlammetje aan de binnenzijde voor het glas. Er verschijnen 4 reflecties in het glas. Als één van 
deze reflecties een andere kleur heeft is het HR glas.

Zijn mijn kozijnen geschikt voor HR++ glas?

De meeste bestaande kozijnen met dubbel glas zijn geschikt voor HR++ glas. De sponning waar het 
glas in geplaatst wordt moet dik genoeg zijn. De sponning van een kozijn waar nu enkel glas in zit kan 
te klein zijn. Dat kan de glaszetter het beste tijdens het adviesgesprek meten en beoordelen. 
Daarnaast moet de staat van de kozijnen moet wel goed zijn. De glaszetter bepaalt de staat van de 
kozijnen bij het adviesgesprek. Ga je kozijnen binnenkort vervangen, dan kan je daar beter op wachten. 

Kunnen er nog onverwachte kosten bijkomen?
De prijs van het glas, montage en de meest voorkomende meerwerkkosten zijn vooraf afgesproken. 
Maar glas zetten is en blijft maatwerk waardoor er meerwerkkosten bij kunnen komen kijken om het 
glas goed en veilig te vervangen. Deze kosten zullen altijd in uw persoonlijke aanbod worden 
meegenomen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Hoeveel werk is het plaatsen van HR glas?
De glaszetter komt eerst bij u langs voor het adviesgesprek. Dan worden de kozijnen beoordeeld en 
het glas ingemeten. Deze afspraak duurt meestal ongeveer een uur. Als u de klus laat uitvoeren zal de 
klus in de meeste gevallen in een dag(deel) uitgevoerd kunnen worden. 

Moeten mijn kozijnen opnieuw geschilderd worden?
Om glas te kunnen vervangen worden de glaslatten verwijderd. Glaslatten worden, mits in goede 
staat, zo veel mogelijk hergebruikt. Wanneer enkel glas vervangen wordt door HR++ glas moeten de 
glaslatten altijd worden vervangen. Indien nieuwe glaslatten worden worden geplaatst kan worden 
gekozen voor wit-gegrondde of blank-gelakte glaslatten. De wit-gegrondde latten diennen nog 
geschilderd te worden. Beide kennen geen meerprijs.

Kan ik ook mijn kozijnen laten vervangen in deze actie?
Nee, helaas niet. Glaspunt werkt met lokale glaszetters die gespecialiseerd zijn in het vervangen van 
glas in bestaande kozijnen.



In samenwerking met: 

17

Veelgestelde vragen (subsidie)

Kan ik subsidie aanvragen op de isolatiemaatregelen?
Ja, sinds augustus 2019 is er een landelijke subsidie voor isolatie. Via de Subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH) kunt u subsidie aanvragen als u ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren. 
Daarmee wordt het isoleren van uw huis extra voordelig. 

Welke voorwaarde worden er aan de subsidie gesteld?
Er zijn twee belangrijke voorwaarden. Elke isolatiemaatregel moet een minimale isolatiewaarde 
toevoegen aan de bestaande woning. Alle maatregelen in deze actie voldoen aan de voorwaarden 
voor de subsidie. Daarnaast zijn er voor elke isolatiemaatregel eisen gesteld aan de minimale 
geïsoleerde oppervlakte. Deze eisen zijn per woningtype vastgesteld. Deze oppervlakten en alle 
andere details rondom de regeling zijn te vinden op de website van RVO. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Er wordt gewerkt met vaste prijzen per vierkante meter isolatie. Het komt vaak neer op ongeveer 20 
tot 30% van de totale investering. 

Hoe kan ik subsidie aanvragen?
De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2020. De subsidie wordt verstrekt door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RvO). Lees hier meer over de voorwaarden en 
subsidiebedragen. Let goed op het aanvraagproces. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verleend. Kijkt u alstublieft op de website van RVO 
(https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh). Zij zijn de subsidieverstrekkende partij en 
hebben de meest actuele informatie. Heeft u vragen over de isolatiesubsidie? Bel dan 088 0424242.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

