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Subsidie 

Neem contact op met een adviseur van het  

Duurzaam Bouwloket via: 

 

www.duurzaambouwloket.nl 

info@duurzaambouwloket.nl

Doe de subsidiecheck en ontvangen meer 
informatie over de beschikbare subsidies en 
financieringsregelingen. 
 
www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck 
 
 

Onafhankelijk advies nodig? 

AANBOD & ACTIEVOORWAARDEN
INKOOPACTIE DEN HELDER ISOLEERT 

 

Spouwmuurisolatie 
 
Materiaal   Prijs (incl. btw)   Bedrijf 
 
Minerale wol*  €17,- p/m2   Isototaal
EPS parels*  €17,50 p/m2   Isototaal, Koston

* m2 prijs geldig bij een minimumtarief van €800,-

 

Vloerisolatie 
 
Materiaal   Prijs (incl. btw)   Bedrijf

Isolatieschuim Icynene €33,- p/m2   Isototaal 
(15 cm Rc 3,5)* 
Tonzon folie  25 m2 van €1270,- voor €1143,-  Wiersma    
   30 m2 van €1375,- voor €1237,50                           
   35 m2 van €1495,- voor €1345,50     
   40 m2 van €1650,- voor €1485,-     
   45 m2 van €1795,- voor €1615,50     
   50 m2 van €1920,- voor €1728,-    
   55 m2 van €2065,- voor €1858,-     
   60 m2 van €2200,- voor €1980,-  
 
* m2 prijs geldig bij een minimumtarief van €1000,-

Bodemisolatie 
 
Materiaal   Prijs (incl. btw)   Bedrijf 

EPS bodemparels (20 cm)  €25,- p/m2   Koston, Isototaal
Rbf 4,77*        
Isolatiechips (40 cm) €34,- p/m2   Koston 
Rbf 4,9*
Isolatiekussens*  €26,50 p/m2   Koston

* m2 prijs geldig bij een minimumtarief van €750,-

z.o.z.  de voorwaarden

Speciaal voor woningeigenaren uit gemeente Den Helder hebben wij in 
samenwerking met regionale bedrijven een aanbod afgestemd. Op pagina 1 zie je 
het aanbod en op pagina 2 vind je de actievoorwaarden.
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www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen


1. Het actieaanbod is alleen beschikbaar voor:
 o huiseigenaren woonachtig in gemeente Den Helder 
  die tussen 1 november - 25 februari 2022 een offerteaanvraag hebben ingediend via de  
   actiepagina: www.duurzaambouwloket.nl/denhelder-isoleert
 o Offerteaanvragen die bij de deelnemende bedrijven worden gedaan.   
   Niet alle bedrijven uit de regio doen namelijk mee aan deze actie.

  Wanneer je voor deze actieperiode maatregelen hebt laten uitvoeren kan je niet met 
  terugwerkende kracht aanspraak maken op deze isolatieactie!

2. Het te isoleren oppervlak is soms groter dan op het eerste gezicht lijkt. De door jezelf gemeten    
  vierkante meters kunnen bijvoorbeeld afwijken door mee te isoleren balken onder jouw vloer, of als  
  de spouwmuur nog een stukje onder het maaiveld doorloopt. Ook moet je vaak rekening houden  
  met het isoleren van de ‘koude muren’ 30 cm verticaal in de kruipruimte.

3. Bewoners die voorafgaand aan de actie offertes hebben opgevraagd hebben geen recht op de  
  korting.

4. Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar voor eventuele vragen en draagt zorg voor het verdere  
  afhandelen van de offerteaanvraag. De isolatiebedrijven zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor  
  het verdere offertetraject en de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Het Duurzaam Bouwloket is  
  niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade ontstaan door toedoen van de uitvoering van deze taken  
 door de isolatiebedrijven. 

5. Het actieaanbod wordt automatisch verrekend in de offerte.

6. De korting geldt niet voor eventuele bijkomende kosten voor niet standaardsituaties  
  (zoals arbeidskosten, ventilatieroosters, steigermateriaal, etc.). 

7. Het aanbod is niet stapelbaar met andere lopende kortingen.

8. De deelnemende isolatiebedrijven hanteren bij het opstellen van een prijsopgaaf vaak een  
  minimumprijs/aantal (te isoleren) vierkante meters. Bij relatief kleine woningen kan het te isoleren  
  oppervlak onder deze minimum afname vallen. In deze gevallen wordt de minimumprijs geoffreerd.  
  
9. Aandachtspunten bij isolatiemaatregelen in de lente en zomermaanden. Ben je van plan in de lente of zomer dak-   
  en/of spouwmuurisolatie te plaatsen? Houd dan rekening met het volgende...Onder dakpannen broeden vaak  
  mussen. In spouwmuren op de zuidkant hebben vleermuizen soms in de lente en zomer hun kraamkamers.  
  Veel narigheid en overtredingen van de Flora- en Faunawet kunnen worden voorkomen door de isolatiemaatregelen  
  in de wintermaanden uit te voeren (oktober tot maart), maar bij twijfel of er beschermde soorten aanwezig zijn is het  
  altijd aan te raden om een quickscan te laten uitvoeren. 

 

 
Meer informatie 
Heb je vragen over het aanbod en bijbehorende voorwaarden? 
Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket door te bellen (072-743-39 56)  
of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).
 
 
 
Disclaimer actie en website:
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Duurzaam Bouwloket de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. 
Duurzaam Bouwloket staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in 
geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite 
aangeboden informatie en of gelinkte externe websites. Het Duurzaam Bouwloket kan informatie op deze website zonder 
vooraankondiging wijzigen.

Voorwaarden aanbod


