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Dé onafhankelijke expert die 
inwoners begeleidt naar een 
energiezuinige woning

INKOOPACTIE WONINGISOLATIE
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Introductie

Wat fijn dat je de tijd neemt om je te verdiepen in het 
verduurzamen en isoleren van jouw woning!  
 
Duurzaam Bouwloket en de gemeente helpen je graag 
op weg met onafhankelijk advies en een inkoopactie voor 
isolatiemaatregelen. In samenwerking met (uitsluitend) 
gecertificeerde regionale isolatiebedrijven bieden wij alle 
huiseigenaren uit de gemeente een inkoopactie aan voor de 
maatregelen: 
- Spouwmuurisolatie
- Vloerisolatie
- Bodemisolatie
- Dakisolatie
-  Vervangen beglazing

Door deel te nemen aan de inkoopactie voor woningisolatie, 
kan je een vrijblijvende offerte aanvragen voor een eerlijke prijs 
en weet je zeker dat de maatregelen goed worden uitgevoerd. 

 
De inkoopactie duurt tot 1 juni 2022.  
 
In deze brochure vind je meer informatie over de 
verschillende isolatiemaatregelen die er zijn, de deelnemende 
isolatiebedrijven en de kosten.  
 
Heb je vragen of wil je advies? 
Over de maatregelen, materialen en welke optie het beste is 
voor jouw huis? Neem dan contact op met de helpdesk van het 
Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl of  
0572-200223.
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Actievoorwaarden

1.  Het actieaanbod is alleen beschikbaar voor huiseigenaren woonachtig in 
  gemeente Raalte die een offerteaanvraag hebben ingediend via de actiepagina:   
  www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-raalte. De actie is geldig  tot 1 juni 2022.

2. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht gebruik te maken van dit  
  actieaanbod. 
 
3. Let op: de genoemde prijzen zijn materiaalprijzen. Hier komen uiteraard de kosten    
 voor arbeidsloon bij. Afhankelijk van de situatie kunnen er ook nog kosten bijkomen   
 voor bijvoorbeeld ventilatieroosters, steigermateriaal etc.
  
4.  Het aanbod is niet te combineren met andere lopende kortingen of acties van  
  de bedrijven.

5.  De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor het de uitvoering en      
  het uiteindelijk resultaat. Duurzaam Bouwloket is hier niet aansprakelijk voor.  
 Als er een geschil is over de uitvoering van de maatregel, dan ben je als consument  
  gedekt, omdat de deelnemende bedrijven gecertificeerd zijn en aangesloten zijn  
  bij een branchevereniging. De branchevereniging zorgt ervoor dat het  
  geleverde werk gecontroleerd en beoordeelt wordt indien er een conflict is.     
  Duurzaam Bouwloket treedt op als mediator tussen bedrijf en bewoner.  
  Doet er zich een probleem voor? Laat het ons weten!

6. Genoemde prijzen zijn geldig voor offertes die voor 1 juni 2022 zijn aangevraagd. 
 

http://www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-olst-wije
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DE ACTIEPRIJZEN  
VOOR SPOUWMUURISOLATIE

Je kan kiezen uit:  Prijs:      Bedrijven:

UF-schuim
Uf-schuim is een lucht geblazen schuim met een open celstructuur. 
Uf-schuim wordt in vloeibare vorm gegoten in de spouwmuur waarna 
deze opschuimt en tot in de kleinste kieren en naden doordringt. 
Hierdoor kan een goede kierafdichting en 100% gelijkmatige vulling 
van de spouw gegarandeerd worden. 

Minerale wol
Minerale wol zijn kleine vlokken. Ze worden ook wel wolvlokken 
genoemd. Het wordt vervaardigd uit mineralen zoals steensoorten, 
bijvoorbeeld silicium (glas). Hierdoor beschikt het over uitstekende 
thermische eigenschappen.

 € 23,- p/m² (incl. btw)   ETS Isolatie 
 

 € 15,50 p/m² (incl. btw)  Bestisol Isolatie    
         ABC Isolatie 
        ETS Isolatie  
         Woningisolatie Nederland 

EPS-parels
EPS-parels is een product dat vaak wordt gebruikt voor het na-isoleren 
van bestaande spouwmuren. Dit isolatiemateriaal is vooral populair 
door zijn goede isolatiewaarde en vochtwerendheid. Bovendien is het 
100% recyclebaar. EPS-parels zijn kleine isomobolletjes en bestaan 
vooral uit waterstof en koolstof. 

 € 16,50 p/m² (incl. btw)  Bestisol Isolatie      
          ABC Isolatie 
        ETS Isolatie 
         Woningisolatie Nederland  

https://www.ets-isolatie.nl/
https://www.bestisol.com/
https://abcisolatie.nl/
https://www.ets-isolatie.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
https://www.bestisol.com/
https://abcisolatie.nl/
https://www.ets-isolatie.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
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DE ACTIEPRIJZEN  
VOOR VLOERISOLATIE

Je kan kiezen uit:

Isolatieschuim gesloten cellig PUR
Gesloten cellig purschuim is een sterk, compact isolatieschuim 
met gesloten cellen in een hoge dichtheid waardoor de hoogste 
isolatiewaarde ontstaat. Door de gesloten celstructuur is deze 
purschuim schimmelwerend en zeer vochtbestendig. Dit materiaal 
wordt gespoten en vult zo de kleinste kieren en openingen op 
waardoor het een doeltreffende isolatielaag vormt. 

Reflectiefolie
Reflectiefolie wordt gebruikt voor het isoleren van de onderkant van 
je vloer. De folie bestaat uit een aantal aluminiumfolie lagen met 
daartussen luchtkamers. Deze kamers worden gevuld met lucht, die 
goed isoleert. Doordat de folie ongevoelig is voor vocht en niet kan 
schimmelen, is dit een duurzame oplossing. 

 € 46,- p/m² (incl. btw)   ETS Isolatie  
          Woningisolatie Nederland

 

 Prijs:      Bedrijven:

 € 30,50 p/m² (incl. btw)   Bestisol Isolatie    
         ABC Isolatie  
         Woningisolatie Nederland
 

https://www.ets-isolatie.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
https://www.bestisol.com/
https://abcisolatie.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
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DE ACTIEPRIJZEN  
VOOR BODEMISOLATIE

Je kan kiezen uit:

Isolatiechips (35 cm) 
Omdat vochtbestendig isolatiemateriaal noodzakelijk is bij het 
isoleren van een kruipruimte, bieden polystyreen isolatiechips een 
uitstekende oplossing. Zo behouden ze hun isolerende werking in 
vochtige omstandigheden en blijven ze drijven op stilstaand water. 
Hierdoor blijft je kruipruimte droog en krijgt condens geen kans om 
zich vast te zetten op funderingen en leidingen.

EPS-bodemparels (20 cm)
De bodemparels  worden veelal toegepast bij lage kruipruimtes 
en vochtproblemen. De parels werken als een vaatwasser. In een 
vaatwasser worden de kopjes droog ondanks dat er niet geventileerd 
wordt. Dat komt doordat de natte kopjes warm zijn en de bodem van 
de vaatwasser koud. Het vocht van de kopjes verdwijnt daardoor naar 
de bodem alwaar het condenseert. 

 Prijs:      Bedrijven:

 € 27,50 p/m² (incl. btw)  Bestisol Isolatie    
         ABC Isolatie   
         Woningisolatie Nederland

 
 

 € 23,- p/m² (incl. btw)   ABC Isolatie 
        ETS Isolatie   
         Woningisolatie Nederland 

https://www.bestisol.com/
https://abcisolatie.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
https://abcisolatie.nl/
https://www.ets-isolatie.nl/
https://woningisolatienederland.nl/
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DE ACTIEPRIJZEN  
VOOR DAKISOLATIE

Je kan kiezen uit:

Cellulose: aanbrengen isolatie  
Cellulose bestaat uit vlokken van gerecycled krantenpapier. Deze 
vlokken worden gebruikt om holle ruimtes te isoleren, zoals het 
plafond of een dak. Cellulose heeft een zeer goede isolatiewaarde en 
beschermt houten constructies optimaal tegen vochtschade en brand. 
Bij deze maatregel is het aanbrengen van de Cellulose bij de prijs 
inbegrepen maar niet het plaatsen van folie, noch de afwerking. 

 Prijs:      Bedrijven:

 v.a. € 40,- p/m² (incl. btw)  Warmteplan  

Cellulose: alles verzorgd, totale 
afwerking 
Bij de laatste variant voor deze maatregel worden niet alleen de 
Cellulose en folie geplaatst, maar wordt de woning ook afgewerkt. 
Dit kan middels het plaatsen van gipsplaten of het afwerken van een 
reeds bestaand gipsplafond na het plaatsen van de Cellulose.  

 v.a. € 150,- p/m² (incl. btw)  Warmteplan  

Isovlas: totale afwerking 
Isovlas is temeperatuurregulerende ecologische dakisolatie. Het is 
snel en eenvoudig te plaatsen en heeft goede geluidsisolatie. Doordat 
Isovlas dampopen is, zorgt het voor een goed vochtregulatie.

 v.a. € 161,- p/m² (incl. btw)  ETS Isolatie   

Cellulose: aanbrengen isolatie + 
plaatsen folie 
Bij deze variant is niet alleen het aanbrengen van de Cellulose 
meegenomen in de prijs, maar ook het plaatsen van folie. Indien je 
folie plaatst onder het dak, moet er eerst een folie worden geniet 
tegen de kepers en spanten. Vervolgens wordt er een gat gemaakt 
voor het inblazen van de Cellulose. 

 v.a. € 90,- p/m² (incl. btw)  Warmteplan

https://www.warmteplan.nl/
https://www.warmteplan.nl/
https://www.ets-isolatie.nl/
https://www.warmteplan.nl/
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DE ACTIEPRIJZEN  
VOOR VERVANGEN BEGLAZING

Je kan kiezen uit:

HR ++ glas  
HR++ glas is isolerend dubbelglas en bestaat uit twee platen glas die 
door een afstandhouder uit elkaar worden gehouden. Deze ruimte 
tussen het glas wordt gevuld met edelgas en wordt aan één zijde 
gecoat waardoor het extra isoleert. HR++ glas isoleert 2,5 keer zo 
goed als ouder, standaard dubbelglas.

 Prijs:     Bedrijven:

 10% korting   ETS Isolatie   
        Koolhof BV 
        Aarnink 
    

https://www.ets-isolatie.nl/
https://www.koolhofbv.nl/
https://www.aarnink.nl/
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Selectiecriteria 
bedrijven  

 

 Deelname is alleen mogelijk als het bedrijf  
  één of meerdere van onderstaande  
  certificeringen heeft: Insula, VENIN,  
  SKG IKOB, VCA en/of erkend Tonzon dealer 
  is.  Hierdoor kunnen wij huiseigenaren  
  garanderen dat het werk goed wordt  
  uitgevoerd. Mocht er toch iets misgaan,  
  dan ben je als consument gedekt.  
  Er zit namelijk een branchevereniging  
  achter, die de kwaliteit van het  
  geleverde werk kan controleren en  
  beoordelen indien er een conflict is.
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Online en telefonische helpdesk

Onze bouwkundig adviseurs helpen je graag verder met al je vragen. 

Stel je vraag     www.duurzaambouwloket.nl/een-vraag-stellen

Gratis energiescan van de Sallandse Energievakmannen

Als woningeigenaar van gemeente Raalte kun je een gratis energiescan 

aan huis aanvragen. Met zo’n scan krijg je snel en eenvoudig inzicht in 

de mogelijkheden van jouw huis. Na afloop krijg je een rapport met 

aanbevelingen en tips toegestuurd.

Meer informatie     www.duurzaambouwloket.nl/raalte/energiescan

Vind een regionaal uitvoerend bedrijf

Wil je naast het isoleren van je woning aan de slag met andere 

energiebesparende maatregelen? Via onze bedrijvenpagina zie je welke 

regionale en gecertificeerde bedrijven de maatregelen voor je kunnen 

uitvoeren. Heb je hulp nodig bij het vergelijken van de offertes?  

Onze adviseurs helpen je hier graag bij.

Ga naar de bedrijvenpagina  www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven

Energiebesparende maatregelen

Op onze maatregelenpagina stellen wij meer informatie beschikbaar over 

de belangrijkste aandachtpunten van energiebesparende maatregelen, de 

kosten, terugverdientijd en andere handige informatie.

Ga naar de maatregelenpagina  www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen

GRATIS & ONAFHANKELIJK ADVIES 
Duurzaam Bouwloket helpt je verder met gratis en onafhankelijk advies. 
Op deze pagina zie je een aantal handige diensten.

Subsidies en financieringsregelingen

Via onze subsidiecheck maken wij in één oogopslag inzichtelijk welke 

regelingen er landelijk, provinciaal en in jouw gemeente beschikbaar zijn. 

Doe de subsidiecheck   www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

http://www.duurzaambouwloket.nl/een-vraag-stellen
http://www.duurzaambouwloket.nl/een-vraag-stellen
http://www.duurzaambouwloket.nl/een-vraag-stellen
http://www.duurzaambouwloket.nl/raalte/energiescan
http://www.duurzaambouwloket.nl/advies
http://www.duurzaambouwloket.nl/raalte/energiescan
http://www.duurzaambouwloket.nl/raalte/energiescan
http://www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven
http://www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven
http://www.duurzaambouwloket.nl/bedrijven
http://www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen
http://www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen
http://www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
http://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck


Veel succes met de
verduurzaming!


