Collectieve inkoopactie isolatie Apeldoorn

Je huis klaar voor de toekomst

Beste woningeigenaar in Apeldoorn,
Isolatie maakt je huis comfortabel en energiezuinig. Dat is niet alleen
prettig voor jezelf, je bereidt je huis ook voor op een aardgasvrije toekomst.
Samen met bedrijven uit de buurt doen we een aanbod voor vloer-,
spouwmuur-, glas- en zolderisolatie.
Deze actie wordt georganiseerd door energiecoöperatie deA in
samenwerking met gemeente Apeldoorn en maakt het je extra gemakkelijk
om je huis te laten isoleren op een kwalitatief goede manier, bij lokale en
regionale bedrijven en: tegen een scherpe prijs.
Onder het motto: Je huis klaar voor de toekomst zijn er de komende
maanden meerdere acties in Apeldoorn, die bewoners van koopwoningen
en huurwoningen helpen energie te besparen. Deze actie is er één van.
Veel succes met het verduurzamen van je huis. En niet vergeten:
de schoonste energie is de energie die je niet hoeft op te wekken!

Informatie Isolatie
Met isolatie geef je je huis een extra laag die warmte goed tegenhoudt. Je hebt het dan behagelijk warm in
de winter en lekker koel in de zomer. Meer warmte vasthouden betekent minder stoken. Zo bespaar je
aanzienlijk op je gasverbruik. Het betekent ook minder koelen. Dat scheelt elektriciteit. Na goede isolatie is
je huis ook klaar voor een warmtepomp en voor verwarmen zonder aardgas.
Een win-winsituatie dus: het is goed voor jou, goed voor Apeldoorn en goed voor de aarde om je huis
te isoleren en voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.

Welke isolatie zit in deze actie?

Spouwmuurisolatie
Met spouwmuurisolatie worden de buitenmuren opgevuld met isolerend materiaal. Omdat de gevels zo’n
groot deel van het buitenoppervlak van een huis uitmaken, heeft deze vorm van isolatie het grootste effect
op het reduceren van je gasrekening. Je huis wordt ook behaaglijker omdat de buitenmuren niet meer zo
koud zijn. Doorgaans verdien je deze isolatie in circa 5 jaar terug. Daarna blijf je genieten van de warmte
en de lage gasrekening.

Vloerisolatie
Bij vloerisolatie wordt er onder de vloer, in de kruipruimte folie of schuim aangebracht.Vrijwel iedereen
ervaart daarna veel minder/geen koude voeten meer.Vloerisolatie werkt ook goed in combinatie met
vloerverwarming: vrijwel alle warmte komt in huis, je verliest veel minder richting kruipruimte en bodem.
Mocht de kruipruimte niet zo hoog zijn, dan is bodemisolatie een oplossing.Vaak zijn dat een soort bolletjes.
De kruipruimte blijft dan een stuk warmer, wat weer scheelt voor het verlies van warmte via de vloer.

Glasisolatie
Glasisolatie is het vervangen van bestaand enkel of ouder dubbelglas voor HR+++ triple glas. Door het
nieuwste glas, met daarin 1 of 2 lagen lucht of een ander ongevaarlijk gas, te gebruiken verlies je veel minder
warmte door de ruiten. Dat betekent geen condens meer aan de binnenzijden de ruit zodat je dichtbij het
raam ook warm kunt zitten. Lekker comfortabel dus, en meteen goed voor een lagere energierekening.

Collectieve actie
De gemeente Apeldoorn krijgt in 2021/2022 extra geld van het Rijk om huiseigenaren te helpen met
energie besparen. In de tweede helft van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 zijn er daarom diverse
activiteiten die bewoners helpen. Samen met lokale bedrijven organiseert energiecoöperatie deA een
collectieve isolatieactie.
deA organiseert regelmatig groepsaankopen en werkt daarbij samen met bedrijven uit de directe
omgeving. In overleg met de leveranciers is er gekozen de meest voorkomende en de meest winstgevende
isolatiemaatregelen: glasisolatie, spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Hiervoor is een een aanbod met
de beste prijs/kwaliteitverhouding. Dat is niet per se de laagste prijs, wel een scherpe prijs voor deze
kwaliteit materialen.

Belangrijk element van de acties is ook dat we het proces volgen, de offertes bekijken, achteraf bellen of je
tevreden bent en steekproefsgewijs de maatregelen controleren. Als er iets is, wordt het opgelost.
De prijs scherp doordat de bedrijven groter kunnen inkopen en werk in dezelfde buurt kan combineren.
Ook leveren deelnemers bij inschrijving van de actie specifieke informatie aan waardoor er sneller een
offerte kan worden gemaakt.
Hoe werkt het?
•
•
•
•
•
•
•

Via www.de-a.nl/isolatieactie schrijf je je in voor een offerte. deA selecteert het juiste bedrijf,
vervolgens maken zij binnen 5 werkdagen een afspraak met je.
Het bedrijf bespreekt de situatie en doet een voorstel dat past bij jouw huis en situatie.
Binnen 5 werkdagen na het bezoek ontvang je een offerte.
Zodra je akkoord geeft, wordt de opdracht uitgevoerd.
Doe de subsidiecheck; deze is gratis en helpt je de aanvraag in te dienen wanneer recht op subsidie.
Na afloop bellen we of je tevreden bent.
Achteraf checkt deA de maatregelen steekproefsgewijs.

Voordeel actie
Op internet vind je een ruim aanbod van isolatiemaatregelen. Toch denken wij dat het de moeite waard is
om te kiezen voor deze actie.
De kenmerken van deze actie in het kort:
•
•
•
•
•
•
•

Overzichtelijk aanbod, je weet wat je krijgt.
Uitvoering door gerenommeerde bedrijven uit Apeldoorn en omstreken. Betrouwbaarheid staat 		
centraal.
Scherpe prijs, je betaalt niet te veel.
Toezicht op de kwaliteit. Checken van offertes en het geleverde.
Altijd het best passende type isolatie voor jouw situatie.
Alle typen isolatie en montage hiervan voldoen aan voorwaarden aanvragen SEEH-subsidie.
Het gratis verzorgen van je subsidieaanvraag, waardoor je subsidie kunt ontvangen op jouw 		
uitgevoerde isolatiemaatregelen. De normale prijs van deze check is €75.

Bedrijven
We werken bij deze isolatieactie samen met:
•
•
•
•
•

ETS Isolatie
Van de Bunt Isolatietechniek
Rouwenhorst Isolatie
Glasbedrijf Aart Bouman
La Paloma Glas

Het aanbod
Tijdens deze actie wordt er gebruik gemaakt van de volgende producten:
Type
isolatie

Materiaal

Varianten

Prijs
(incl. btw)

Voorwaarden bij genoemde
prijs
Knipvoegen/voegenherstel en
speciale wensen = maatwerk

Knauff Supafil
minerale wol
of parels

Tussenwoning
(<40 m2)

Spouwmuurisolatie

Knauff Supafil
minerale wol

Overig
(alles >40 m2)

€ 15,-/m2 en
minimaal € 850,-

Vloerisolatie

Folie

-

€ 37,50 per m2

Isolatie waarde (Rd) ≥ 3,5

Vloerisolatie

Pur schuim

-

€ 37,50 per m2

Isolatie waarde (Rd) ≥ 3,5

Bodemisolatie

Parels

-

€ 30,- per m2

Laagdikte 25 cm

Glas / kozijnen

-

-

Maatwerk

Actieprijs: inmeten gratis

Spouwmuurisolatie

€ 850,- (all-in)

Locatie goed bereikbaar
Spouwen tot 6 cm (daarboven
meerprijs per cm)
Minimale prijs = € 850,prijs is exclusief roosters en
afscheiders

Isoleren in 4 stappen
Stap 1: Inschrijven
Schrijf je in op www.de-a.nl/isolatieactie. Bij de inschrijving geef je aan in welke maatregel(en) je
geïnteresseerd bent. Op basis van je inschrijving, selecteren wij een geschikt bedrijf.
Stap 2: Opnemen van je woning
Het bedrijf neemt binnen vijf werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor een bezoek
aan je woning. Het bezoek aan de woning is nodig om te bepalen wat voor jouw woning de beste oplossing
is. Niet iedere oplossing is namelijk overal mogelijk.
Stap 3: Uitbrengen van de offerte
Binnen vijf werkdagen na het bezoek, brengt het bedrijf een offerte uit. deA ontvangt tevens een kopie
van de offerte. Nadat je de offerte hebt geaccepteerd, wordt het werk ingepland.
Stap 4: Uitvoeren van het werk
Het bedrijf voert het werk op de afgesproken dag uit.
Natuurlijk willen we weten of je tevreden bent. Na afloop bellen we je om dat te vragen.
Stap 5: Subsidie aanvragen
Meld je aan voor de gratis check via www.de-a.nl/subsidiecheck

De aangeboden typen isolatie
•
•
•
•
•
•

Prijzen (zie tabel)
Spouwmuurisolatie mogelijk voor spouwen vanaf 2,5 cm
Keuze bodem- of vloerisolatie afhankelijk van hoogte kruipruimte
Isolatieglas + eventuele kozijnen of aanpassingen daarvan is maatwerk, hiervoor ontvang
je altijd een scherpe prijs.
Na-isoleren is maatwerk: prijzen hiervoor ontvang je na bezoek aan de woning.
Kwaliteitskeurmerken en garanties.

www.knau

SUPAFIL CAVITY WALL Spouwmuren renovatie
TOEPASSING

BESCHRIJVING

Supafil Cavity Wall is speciaal ontwikkeld voor het therm
en akoestisch na-isoleren van ongeïsoleerde spouwmuren

Supafil inblaaswol (glaswolvlokken) is onbrandbaar en be
met het Eurofins Gold certificaat, de hoogst haalbare nor
een gezonde binnenluchtkwaliteit.

VOORDELEN
Geen risico op inzakken van de wol door een optimale
vulling en verdeling van Supafil in de spouw

Eurofins Gold certificaat: de hoogst haalbare norm vo
een gezonde binnenluchtkwaliteit

Waterafstotend en vochtwerend

Verbetering van de energielabel en comfort van de w

Uitstekende en constante hoge isolatiewaarde

Supafil Cavity Wall wordt uitsluitend aangebracht do
Knauf Insulation erkende en gecertificeerde verwerker

Onbrandbaar (brandklasse A1)
Bevat geen kunstmatige (kleur)stoffen en chemicaliën

WARMTEWEERSTAND
Isolatiedikte (mm)

RD waarde m2K/W

RC waarde m2K/W*

40

1,15

1,15

50

1,45

1,40

60

1,75

1,64

70

2,05

1,89

80

2,35

2,10

*Tabel gebaseerd op veelvoorkomende opbouw van gemetseld binnenen buitenspouwblad.

Doe mee!
Inschrijven voor een offertebezoek kan op: www.de-a.nl/isolatieactie

Meer weten? Neem deel aan een webinar!
In de komende tijd organiseren we diverse webinars met uitleg over de verschillende typen isolatie. Je kunt
dan ook vragen stellen aan de bedrijven.
Ook voor wie webinars niet gewend is, blijken de online informatiebijeenkomsten goed te volgen.
We helpen je er graag bij. Klik op onderstaande button en meld je aan voor de eerstvolgende webinar
over de isolatieactie.

Aanmelden online bijeenkomst
Over ons:
deA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn.
We helpen je energie besparen, zelf energie opwekken en we realiseren energieopwek in de buurt.
Samen maken we Apeldoorn fossielvrij en worden we zelf eigenaar van onze energie en energievoorziening.
Doe mee op een manier die bij jou past. Schrijf je in voor de zonnepanelenactie of sluit je ook aan als lid!

10 jaar garantie
Aangesloten bij Venin (vereniging erkende (na)isolatie bedrijven Nederland)
Insula gecerticifeerd voor spouwmuurisolatie met parels en wol, vloerisolatie (PUR) en bodemparels.
15 jaar garantie
Insula gecertificeerd
10 jaar garantie
Aangesloten bij Venin (vereniging erkende (na)isolatie bedrijven Nederland)
SKG-IKOB gecertificeerd voor spouwmuurisolatie met parels en wol, vloerisolatie (PUR) en
bodemparels Insula gecertificeerd voor PIF-vloerisolatie.
CVA Gecertificeerd

Lid van Bouwend Nederland

