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Collectieve Inkoopactie – winter 2022-2023 
Aanbieding Vloerisolatie - Heel Houten Isoleert 
De aanbieding betreft het aanbrengen van bodemfolie en vloerisolatie onder de begane grond van een woning 
in de gemeente Houten. 
 

Bodemfolie en Tonzon Thermokussens vloerisolatie, enkele voorbeelden: per m2 incl BTW 
 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen, bijvoorbeeld bij 30,0 m2   € 49,03  € 1.470,90 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen, bijvoorbeeld bij 40,0 m2   € 45,22  € 1.808,60 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen, bijvoorbeeld bij 50,0 m2   € 43,04  € 2.151,75 
Bodemfolie en vloerisolatie aanbrengen, bijvoorbeeld bij 60,0 m2   € 41,62  € 2.497,08 
 
Extra keer terugkomen ivm, te natte onderzijde vloer, standaard 1,0 keer  € 109,00 
 
Optie/ Meerwerk:        per m1/m2 incl BTW 
 
puin ruimen, per uur        1,0 uur  € 65,40 
Meerprijs Isobooster R60 Rd = 3,5 m2K/W 6 cm dik bijv bij 40,0 m2   € 3,03  € 121,00 
Meerprijs PIF 060 Rd = 3,52 m2K/W 6 cm dik bijv bij 40,0 m2    € 3,03  € 121,00 
Alleen bodemfolie aanbrengen bijv bij 40,0 m2     € 14,52  € 580,80 
Bij de buren ook bodemfolie aanbrengen 10% korting bijv bij 40,0 m2  € 13,31  € 532,40 
Bij meer dan 2 buren ook alleen bodemfolie aanbrengen 20% korting 
bijv bij 40,0 m2         € 12,10  € 484,00 
radiatorfolie aanbrengen per 1,0 stuk € 21,80 
cv leidingen isoleren en voorzien van bandagefolie, bijvoorbeeld 30,0 m1  € 8,54  € 256,05 
convectorput isoleren ca 2,5 m1 lang 1 stuk      € 161,00 
kruipruimte ventilatie gaten boren incl renovatiekoker, excl voorrijkosten 1 stuk  € 90,80 
voorrijkosten ventilatierooster        € 87,20 
mangat graven onder de fundering ( geen klei) 1,0 stuk     € 163,50 
water weg pompen, totdat we aan de slag kunnen met werkzaamheden in de kruipruimte 
1 uur           € 109,00 
Toelichting 
Deze aanbieding betreft: aanbrengen bodemfolie op de kruipruimtebodem, 
Tonzon Thermoskussens onder de vloer Rd = 4,8m2 K/W 
Steenachtig puin aan de kant, Organisch afval (hout) uit de kruipruimte afvoeren 
Begroting is inclusief voorrijden, materialen en arbeid 
 
Garantie van zowel Tonzon en PIF geldt bij gelijktijdige aanbreng van bodemfolie. 
Betaling na de installatie van de vloerisolatie. 
 
Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart 2023.  
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