
 

 

isoleren? 

doe met ons mee! 
 

 

 

Beste buur, 

 

Wij, Buurkracht Gerwen, zitten er deze winter graag comfortabel en warmpjes bij. Wij hebben onze buurkracht 

gebruikt om voor de buurt een isolatieaanbod te regelen. Dat is voor jou makkelijker én voor iedereen 

voordeliger. 

 

isoleren met burenvoordeel 

Om tot een goed aanbod te komen hebben we offertes van leveranciers uit de regio vergeleken op basis van 

prijs, kwaliteit en service. Op de online buurtbijeenkomst van 19 januari 2021 is het mooie aanbod van Van den 

Dijssel na-isolatie voor spouwmuurisolatie toegelicht. Ook het aanbod van Isorama voor dubbel glas is tijdens de 

buurtbijeenkomst gepresenteerd.  

 

spouwmuurisolatie  

Van den Dijssel na-isolatie adviseert welk type isolatiemateriaal het beste bij jouw spouwmuur past. De door hen 

gebruikte materialen zijn Knauf Supafil glaswol en Neopixels Premium Kunstform parels. Beide materialen zijn 

even duur: €15,- per m2 met een minimum van 38 m2. Tot 38 m2 geldt een standaard prijs van €550,-.  

 

Daarnaast kan het voorkomen dat er extra werkzaamheden en/of materialen nodig zijn zoals:  

 

o weghalen vervuiling spouwmuur   €50,-/m1 inclusief btw 

o aanbrengen spouwmuur afscheiders  €8,-/m1 inclusief btw 

o aanbrengen ventilatiekokers (kruipruimte)         €35,-/st  inclusief btw 

o verzorgen hoogwerker    €300,- tot €400,- inclusief btw 

o herstellen knipvoegwerk (meerprijs op m2)       €2,- /m2 inclusief btw 

 

Deze werkzaamheden worden vooraf op de offerte vermeld, zodat je achteraf nooit voor verrassingen komt te 

staan.  

 

De garantieperiode is 15 jaar. 

 

dubbel glas  

Bij Isorama geldt een prijs van €120,- tot € 130,- per m2. Dit is afhankelijk van het soort glas dat je kiest. Bij de 

opname door Isorama wordt besproken welk type glas voor jou het beste is. 

 

Bovenstaande prijs is inclusief:  

o het verwijderen van het oude glas 

o het schoonmaken van de sponningen  

o het nieuwe glas zetten  

o het plaatsen van glaslatten 

o het 2x in de grondverf zetten van de nieuwe glaslatten  



 

 

 

Wil je graag ventilatieroosters laten plaatsen, dan kost dat €1,- per centimeter.  

 

Ook hier geldt dat op de offerte alle werkzaamheden worden vermeld zodat je vooraf weet waarvoor je betaalt.  

 

De garantieperiode is 10 jaar. 

 

De werkplaats wordt veegschoon opgeleverd. Het afval wordt net als het oude glas meegenomen en afgevoerd 

door Isorama.  

Voor beide aanbiedingen geldt dat er geen extra kortingen worden gegeven als er meer buurtgenoten meedoen. 

Wij hebben gekozen voor een vaste lage prijs voor iedereen.  

 

voordelen isoleren 

Na het plaatsen van isolatie of isolerend glas merk je direct verschil:  

 

o Minder stoken in de winter 

o Koeler in de zomer  

o Lagere gasrekening, tot wel 30%  

o Meer comfort in de woning 

o Winst voor het milieu 

 

subsidie op isolatie 

Verder is het zo dat als je 2 isolatiemaatregelen treft, je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt naast 

spouwmuur- en glasisolatie ook kiezen voor een andere isolatievorm, bijvoorbeeld dak-, bodem- en/of 

vloerisolatie. De mogelijkheden hiervoor kun je bespreken met Van den Dijssel.  

 

Voor meer informatie over de subsidieregeling: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/isde/woningeigenaren.  

 

meedoen? 

Ga naar buurkracht.nl/gerwen-offerte-aanvraag. Geef je contactgegevens door en wij zorgen dat Van den Dijssel 

of Isorama contact met je opneemt. Je kunt ons ook mailen via buurkrachtgerwen@gmail.com.  

 

Buurkracht is samen energie besparen 

Stichting Buurkracht is een onafhankelijk maatschappelijk initiatief dat zich inzet om zoveel mogelijk buren bij 

elkaar te brengen om samen hun buurt te verbeteren. Buurkracht ondersteunt ons belangeloos en kosteloos bij 

het realiseren van onze buurtactie.  

 

Energieke groet van het buurtteam Gerwen, 

 

Babs de Jong 

Daniëlle van Helvoirt 

Hans Hendriks 

Martien Smits 

Wim Merks 
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