Checklist
spouwmuurisolatie
Dé checklist voor de aanschaf
van jouw spouwmuurisolatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subsidie
Kan je huis geïsoleerd worden?
De kruipruimte
Gesprek met de specialist
Welke soort isolatie?
Wat komt er in jouw offerte?

1. Subsidie
Ontvang je subsidie van de overheid?
Momenteel krijg je 20% terug van de overheid over het gehele
investeringsbedrag. Van 1 juni 2020 tot en met 31 december
2020 is er zelfs een extra subsidie beschikbaar van 10%
bovenop de standaard 20%.

2. Kan je huis geïsoleerd worden?
Als je huis uit 1920-1976 komt dan is
die geschikt voor spouwmuurisolate
Het is handig om huizen tussen 1977
en 1991 nog een keer na te isoleren
Woningen na 1991 zijn al goed geïsoleerd
en daar hoef je dus niks aan te doen
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3. De kruipruimte

De ventilatie van de kruipruimte gebeurd vaak via de
spouwmuur. Wanneer deze wordt geïsoleerd zal dat
niet meer mogelijk zijn. Er zullen nieuwe ventilatiekanalen aangelegd moeten worden

4. Gesprek met specialist
Het is handig om de volgende punten te
bespreken tijdens de intake met een bedrijf
Kan de spouwmuur wel
geïsoleerd worden?

Ligt er geen puin of cementresten
enz. in de spouwmuur
Dit bekijkt de vakman met een
camera die de spouw in gaat
Is de gevel geschikt?
Als je gevel bekleed is met geglazuurde baksteen en je
vervolgens je spouwmuur laat isoleren, dan krijgen de
stenen geen adem. Het vocht zal vervolgens ophopen
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5. Welke soort isolatie?
Glaswol

Siliconiseerde perliet korrels

Steenwol

UF-schuim

EPS korrels

PIR-platen

PUR-schuim/ platen
Klik hier voor een uitgebreide toelichting. Overleg met
de vakspecialist welke het beste voor jou is.

6. Wat komt er in jouw offerte?
De volgende punten moeten in je offerte komen:
De werkzaamheden
staan aangegeven

Eventuele extra kosten die
erbij kunnen komen

De gebruikte materialen
staan aangegeven
Certificering en
keurmerken bedrijf

Uiteindelijke einddatum
offerte
Moet je een aanbetaling
doen? Zo ja, wanneer?

De totale kosten
staan aangegeven
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De garanties die gelden
voor de isolatie

