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Dé onafhankelijke expert die 
uw inwoners begeleidt naar een 
energiezuinige wijk, woning en 
werkplek.

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 lokale/regionale isolatiebedrijven bieden 
wij alle huiseigenaren uit de gemeente een inkoopactie 
aan voor de maatregelen: 
 
- Spouwmuurisolatie
- Vloerisolatie
- Bodemisolatie

Hierdoor kan je een vrijblijvende offerte aanvragen voor 
een eerlijke prijs en weet je zeker dat de maatregelen 
goed worden uitgevoerd.

De inkoopactie is beschikbaar t/m 15 juli 2022, via de actiepagina:  
www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-nissewaard
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Spouwmuurisolatie

Je kan kiezen uit:  Prijs:      Bedrijven:

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.

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

 € 21,- p/m²*    Isolatiespecialist    
        Regio Isolatie
 

 € 20,- p/m²*    Isolatiespecialist 
        Regio Isolatie 

Neopixels
Neopixels zijn kleine grafietparels dat vaak wordt gebruikt voor het 
na-isoleren van bestaande spouwmuren. Het is milieuvriendelijk 
en is gemakkelijk te recyclen. Ook heeft een hoge weerstand tegen 
veroudering en verrotting.   

 € 20,- p/m²*    Isolatiespecialist         
        
 

Aminotherm 
Aminotherm isolatieschuim is een gietschuim wat via kleine 
boorgaten in de spouwmuur wordt gespoten met behulp van een 
injecteerpistool. Aminotherm is dampopen en vochtwerend, wat 
ervoor zorgt dat vochtdampen de woning goed kunnen verlaten en 
een aangename temperatuur in huis blijft behouden

 € 22,- p/m²*     Isolatiespecialist    
        Regio Isolatie            
      

 
 * Prijs geldig vanaf een starttarief van €800 bij Minerale wol en EPS parels en €995 bij    
    Aminotherm en Neopixels  (inclusief BTW)  
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Vloerisolatie

Je kan kiezen uit:

Isolatieschuim opencellig PUR 
(16 cm)
Dit is open cel PU-isolatieschuim. Door de open celstructuur heeft het 
isolatiemateriaal dampopen (ademende) eigenschappen. Hierdoor is 
het niet geschikt om in vochtige kruipruimtes te gebruiken, want dan 
wordt het een soort spons. 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. 

 € 38,- p/m²*    Isolatiespecialist

 * Prijs geldig vanaf een starttarief van €1200,- inclusief BTW. Bij broodjes-, kwaaitaal- en   
    mantavloeren kan er een toeslag in rekening gebracht worden bij op schuim gebaseerde   
    vloerisolatie. 

 Prijs:      Bedrijven:

 € 37,50 p/m²*    Isolatiespecialist   

Ecose wol dekens (17 cm)
Ecose wol is een duurzame isolatiedeken die wordt gemaakt uit 
gerecyclede- en natuurlijke grondstoffen. Het isoleren met Ecose wol 
levert veel comfort op, niet alleen voelt de vloer warmer aan, maar 
ook geluid wordt gedempt. Het betreft een damp-open systeem 
waardoor de vloer niet kan verstikken, dit is met name bij houten 
vloeren erg geschikt.  

 € 39,50 p/m²*    Isolatiespecialist 

Isolatieschuim gesloten cellige 
PUR (9,5 cm)
Gesloten cellig PUR schuim is een sterk, compact isolatie schuim 
met gesloten cellen in een hoge dichtheid waardoor de hoogste 
isolatie waarde ontstaat. Door de gesloten celstructuur is deze PUR-
schuim schimmelwerend en zeer vochtbestendig. Dit materiaal wordt 
gespoten en vult zo de kleinste kieren en openingen op waardoor het 
een doeltreffende isolatielaag vormt.

 € 37,50 p/m²*    Isolatiespecialist 
        Regio Isolatie
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Bodemisolatie

Je kan kiezen uit:

EPS bodemparels (17,5 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 omdat 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. 

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 omdat 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:

 € 28,50 p/m²*    Regio Isolatie  
       

 € 31,50 p/m²*    Isolatiespecialist   
        Regio Isolatie

EPS bodemparels (22,5 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 omdat 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. 

 € 34,- p/m²*    Isolatiespecialist   
        Regio Isolatie

 * Prijs geldig vanaf een starttarief van €800,- inclusief BTW. 



1110

Actievoorwaarden

1.  Het actieaanbod is alleen beschikbaar voor huiseigenaren woonachtig in 
  gemeente Nissewaard die in de actieperiode 
 (16 mei 2022 t/m 15 juli 2022) een offerteaanvraag hebben ingediend via de   
 actiepagina:  www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie-nissewaard

2.  Momenteel is er sprake van grote vraag en schaarste op de markt. Bedrijven   
 hebben te maken met prijsstijgingen. Duurzaam Bouwloket staat in nauw contact  
 met de deelnemende bedrijven om de prijzen zoveel mogelijk te garanderen.   
 Mocht het zo zijn dat door stijgende grondstofprijzen een bedrijf de afgesproken  
 prijs niet meer kan nakomen zal het bedrijf u op de hoogte stellen. Duurzaam   
 Bouwloket zorgt ervoor dat het aanbod up-to-date blijft. 

3. Je kan niet met terugwerkende kracht gebruik maken van dit actieaanbod.

4. Het actieaanbod wordt automatisch verrekend in de prijs van de offerte. 
 
5. Let op! Er kunnen bijkomende kosten komen voor niet standaardsituaties  
  (zoals arbeidskosten, ventilatieroosters, steigermateriaal, etc.). 
  
6.  Het aanbod is niet stapelbaar met andere lopende kortingen of acties van de    
  bedrijven.

7. Het Duurzaam Bouwloket zorgt ervoor dat de offerteaanvraag naar   
  de bedrijven worden doorgestuurd. De isolatiebedrijven zijn   
  zelf verantwoordelijk voor het verdere offertetraject en  
  de eventueel uit te voeren werkzaamheden. 

8.  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 fungeert     
  Duurzaam Bouwloket wel als mediator tussen bedrijf en bewoner. 
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Selectiecriteria  

o Elk lokaal/regionaal isolatiebedrijf, met de  
  juiste certificeringen, mag kosteloos  
  meedoen met de actie.  

o 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.
  
o Samen met de deelnemende bedrijven  
  maken we prijsafspraken, maar ook  
  afspraken over het tijdig opvolgen van een  
  offerteaanvraag. 
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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

Online woningscan voor een stappenplan op maat

Doe de woningscan en ontvang een advies op maat voor jouw woning. 

We vragen je om een aantal woninggegevens in te vullen. Nadat de 

woningscan is afgerond ontvang je van ons een stappenplan voor het 

verduurzamen van jouw woning.

Doe de woningscan    www.duurzaambouwloket.nl/advies

Vind een lokaal uitvoerend bedrijf

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

energiebesparende maatregelen? Via onze bedrijvenpagina zie je welke 

lokale 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

Factsheet energiebesparende maatregelen

Op onze maatregelenpagina stellen wij factsheets beschikbaar, 

waarin in begrijpelijke taal meer informatie staat over de belangrijkste 

aandachtpunten, de kosten, terugverdientijd en andere handige informatie.

Ga naar de maatregelenpagina  www.duurzaambouwloket.nl/maatregelen

Advies nodig? 
Duurzaam Bouwloket helpt je verder met onafhankelijk advies. 
Op deze pagina zie je waarmee we je nog meer kunnen helpen.

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
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Veel succes met de
verduurzaming!


