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Collectieve Inkoopactie - winter 2020 

 
 

Aanbieding Vloerisolatie - Heel Houten Isoleert 
 

Bodemfolie en vloerisolatie        per m2  incl. Btw 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen    30,0 m2  € 43,7  € 1.311,15 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen    40,0 m2  € 39,0  € 1.560,72 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen    50,0 m2  € 36,6  € 1.831,00 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen    60,0 m2  € 34,4  € 2.066,40 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen    60+ m2    op aanvraag 
 
Extra keer terugkomen ivm te natte onderzijde vloer, standaard 1,0 keer € 109,00 € 109,00 
Extra keer terugkomen ivm te natte onderzijde vloer,         
indien we meerdere vloeren in een wijk kunnen combineren 1,0 keer  € 0,0  € 0,00 
 
Optie/ Meerwerk         per m2   incl. Btw 
Isobooster T5 Rd = 4,6 m2 K/W bijv bij    40,0 m2   € 6,1   € 242,00 
radiatorfolie aanbrengen     1 stuk      € 21,80 
cv leidingen isoleren en voorzien van bandagefolie, bv 30,0 m      € 203,40 
convectorput isoleren ca 2,5 m lang    1 stuk      € 138,00 
kruipruimte ventilatie gaten boren incl renovatiekoker  1 stuk      € 50,25 
mangat graven onder de fundering ( geen klei)   1 stuk      € 109,00 
water weg pompen, totdat we aan de slag kunnen met werkzaamheden in de kruipruimte  € 87,20 
 
Toelichting 
Deze aanbieding betreft: aanbrengen bodemfolie op de kruipruimtebodem, 
Tonzon Thermoskussens onder de vloer Rd = 3,8 m2 K/W 
of 
Isobooster T3 Isolatiedekens onder de vloer woning Rd = 3,7 m2 K/W 
Steenachtig puin aan de kant, Organisch afval (hout) uit de kruipruimte afvoeren 
 
Begroting is inclusief voorrijden, materialen en arbeid 
Voor onze algemene voorwaarden zie http://www.rondomisoleren.nl/alg-voorwaarden/ 
 
 

       
 

 Rento Hermanns     Taha Appak 
 Molierelaan 54      Pruimengaarde 19 
 3533 VJ Utrecht     3992 JK Houten 
 06-27285797      06-28736030 

houten@rondomisoleren.nl     houten@rondomisoleren.nl 
 www.rondomisoleren.nl    www.ikwilmijnvloerisoleren.nl  
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Collectieve Inkoopactie – winter 2020 

 
Aanbieding Spouwmuurisolatie – Heel Houten Isoleert 
 
Spouwmuurisolatie 

Het isoleren van spouwmuren kan met minerale wol of met EPS parels. Dit is afhankelijk van het 

product dat reeds in de spouw aanwezig is en de breedte van de luchtspouw. Bij het vooronderzoek 

ter plaatse zullen de mogelijkheden met u besproken worden.   

 
Wij rekenen voor het na-isoleren van de spouwmuren van een tussenwoning minimaal € 750,00. 
 
Voor woningen boven de 50m² rekenen wij voor EPS Parels € 14,00 p/m² en voor minerale wol € 
13,00 p/m² 
 
Het aanbrengen van een renovatierooster bedraagt € 32,50 p/stuk en spouwmuurafscheiders € 30,00 
per zijde. 
 
  
Indicatie prijs voor collectief Houten (na een vooronderzoek volgt een definitieve offerte): 

Tussenwoning     € 750 incl. Btw  

Hoekwoning       € 1.250 incl. Btw 

Vrijstaande woningen     € 1.750 incl. Btw 

 

Vink Isolatie Culemborg B.V. 
Textielweg 4 
4104 AM Culemborg 
0345-476611 

info@vic-isolatie.nl                          

www.vink-groep.nl/home-isolatie 
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Collectieve Inkoopactie – winter 2020 

Aanbieding Glasisolatie - Heel Houten Isoleert 
 
HR++ isolatieglas  

Vervangen oud dubbelglas naar HR++ isolatieglas    € 145,- p/m2 incl. Btw 

 

HR+++ isolatieglas  

Vervangen oud dubbelglas naar HR+++ isolatieglas (triple)  € 190,- p/m2 incl. Btw 

Prijzen gelden alleen voor deelnemers actie Heel Houten Isoleert! 

- U-waarde varierend van 1.2-0.9 voor HR++, 0.7-0.5 voor HR+++ 

- Exclusief benodigd extra klim/til materiaal, verdiepingen of gewicht glas 

- Exclusief veiligheidsglas/figuurglas 

- Exclusief ventilatieroosters 

- Plaatsing volgens NPR 3577 

- Oud glas afvoeren 

- Nieuwe glaslatten, 80 mu gegrond 

- Sponningen schoonmaken en gronden 

- Waar nodig, sponningen uitfreesen 

- Houtrot altijd op nacalculatie 

- Werkplek dient asbest vrij te zijn 

- Beglazing altijd geleverd met fabrieksgarantie van 10 jaar, mits aan de onderhoudseisen OAD 

2011 of NPR 3577 is voldaan. Garantie gaat in op datum van levering. 

Altijd een vrijblijvend adviesgesprek op locatie! 

 
      

Windoo 
     Kayersdijk 169 

      7332 AS Apeldoorn 
      055-3032110 

        info@windoo.nl 
                                 https://windoo.nl 
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Aanbieding Kozijnen - Heel Houten Isoleert 
 
Opweg kozijn- en geveltechniek is een specialist in vervanging van oude kozijnen voor kunststof 
kozijnen (fabricaat ALKU) met HR++ of triple beglazing. 
Opweg kozijn- en geveltechniek is een middelgroot bedrijf met showroom in Nieuwegein. Het bedrijf 
geeft goed advies en werkt netjes met een vast team vakmensen en kent al vele tevreden klanten in 
Houten. 
 
Opweg kozijn- en geveltechniek is aangesloten bij de brancheorganisatie VKG en geeft het VKG 
keurmerk af. 
 
Met betrekking tot prijzen collectieve inkoopactie: 
 
- Voor (op maat gemaakte kozijnen) is het niet mogelijk een eenheidsprijs in een aanbieding te 
noemen. De prijzen zijn namelijk sterk afhankelijk van de staat waarin de bestaande kozijnen 
verkeren, de wensen van de klant en het maatwerk. 
 
- Opweg kozijn- en geveltechniek wil graag met Houtense huiseigenaren meedenken als zij 
overwegen glas- en kozijnen te vervangen. Na overleg wordt een offerte uitgebracht. 
 
- Montage kan pas definitief afgesproken worden als 100% zeker is wanneer de specifiek op maat 
gemaakte kozijnen en glas definitief worden geleverd. 

 
Opweg Kozijn- en Geveltechniek 

               Wierselaan 128 B 
3433 ZW Nieuwegein 
030-207 7060 
info@opwegkg.nl 
https://opwegkg.nl/ 
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