
Isolatie: voorbereiding, handleiding
adviesbezoek, offertecheck en
offertevergelijker 

We horen vaak dat mensen het moeilijk vinden om een offerte die ze krijgen goed te beoordelen. En
als er meerdere offertes aangevraagd worden zijn er vaak verschillende adviezen, maatregelen,
materialen en prijzen. Hoe weet je dan wat je moet kiezen? Misschien vergelijk je wel appels met
peren?

Het offertedocument helpt je een goede beslissing te nemen over isolatiemaatregelen. We splitsen het
in 4 delen. We leggen je uit hoe je je kunt voorbereiden op een te nemen maatregel, hoe je een
adviesgesprek kunt voorbereiden en wat je moet vragen. We vertellen je wat in een goede offerte
moet staan en we geven handvatten hoe je verschillende offertes kunt vergelijken. Je vinkt af wat voor
jou van toepassing is, lekker handig!

We gaan niet in op goedkoper of duurder, verschillende bedrijven hanteren verschillende prijzen. Jij
beslist zelf wat voor jou het beste is.



Voorbereiding

Lees dit offertedocument goed door

Als het mogelijk is doe dan mee aan een informatiebijeenkomst ‘Heel Zeist Isoleert’, dan heb je

meer kennis over de isolatiemogelijkheden. Je vindt de bijeenkomsten in de agenda van onze

website 

Denk na over pioriteiten bij het nemen van maatregelen, zeker als je keuzes moet maken 

Vraag het bedrijf altijd bij jou thuis te komen om jouw eigen situatie te beoordelen

Zorg dat je goed voorbereid bent op het adviesbezoek, inspecteer je huis kritisch op bijvoorbeeld

vochtplekken of verkleurde plekken op vloer en muren. Zoek desnoods bouwtekeningen op,

probeer te achterhalen wat er al geïsoleerd is

Als je een adviesbezoek plant, zorg dan dat de adviseur toegang heeft tot de ruimtes die je wilt

isoleren: zolder opruimen en/of kelderluik vrijmaken

Bedenk of je in de nabije toekomst gebruik kunt maken van natuurlijke momenten bijvoorbeeld

verbouw- of onderhoudsplannen en meld dat aan het bedrijf

Zoek op wat jouw energieverbruik is, in kWh voor stroom en m3 gas. Weet ook hoeveel je per jaar

in euro’s kwijt bent aan stroom en gas. Je vindt dit allemaal op je jaarafrekening

Maak aantekeningen tijdens het adviesgesprek of neem het desnoods op met je mobiele telefoon.

Vraag wel om toestemming. 

Meld dat je een gratis een vrijblijvende offerte wenst en dat die binnen een aantal weken

aangeboden wordt

Vraag om informatie over de minimale en maximale isolatiewaarde die gehaald kan worden. In

offertes vind je meestal isolatiewaarde uitgedrukt in in Rd-waarde, hoe hoger hoe beter. Voor vloer

is de minimale waarde nu 3.5, voor dak 2 (bestaande bouw en renovatie). Voor

spouwmuurisolatie is de minimale Rd waarde 1,1. Dat staat gelijk aan 4 cm isolatie. Voor glas

wordt de isolatiewaarde in U-waarde vermeld. Hoe hoger de waarde des te slechter de

isolatiewaarde

o   Enkel glas heeft U-waarde van 5.8, 

o   Oud dubbel glas van 2.8, 

o   HR 2 tot 1.7, 

o   HR+ 1.6 tot 1.3,

o   HR++ 1.2 of lager

o   HR+++ 0.9 tot 0.5

Maak voor/ tijdens en na eventueel foto’s van de te isoleren plekken en het eindresultaat

https://www.mijngroenehuis.nu/agenda/
https://www.mijngroenehuis.nu/agenda/


Als je van plan bent subsidie aan te vragen (voor minimaal 2 maatregelen die je neemt binnen 12

maanden) laat dat dan aan het bezoekende bedrijf weten en verzeker je ervan dat zij op de

hoogte zijn van de eisen die er aan materialen en te isoleren oppervlaktes gesteld worden voor het

krijgen van die subsidie

Als je van plan bent subsidie aan te vragen kijk dan vooraf op de maatregelen en materialenlijst

van RVO. Daarop staan de materialen die voor subsidie in aanmerking komen

Het is niet altijd mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie, bijvoorbeeld als jouw spouw

niet breed genoeg is voor de minimale dikte

Als je je spouwmuur gaat isoleren check dan op de website van de gemeente Zeist of er

beschermnde diersoorten in jouw huis wonen. Wellicht moet je voorzorgsmaatregelen nemen of je

planning aanpassen. Je vindt de pagina hier

Vind je het moeilijk om zelf uit te zoeken welke maatregel voor jou het beste is, en met welk

materiaal? Of heb je helemaal geen zin om het zelf uit te zoeken? Dat begrijpen we. Overweeg

een onafhankelijk advies van onze isolatiedeskundige. Hij komt bij je thuis en vertelt je wat in jouw

situatie het beste is. Je betaalt voor dit advies € 50. Kijk hiervoor op onze website

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
https://www.zeist.nl/energie-en-milieu/duurzaamheid/soortmanagementplan
https://www.mijngroenehuis.nu/campagnes/heel-zeist-isoleert/aanmelden-heel-zeist-isoleert/

