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COLLECTIEVE  ISOLATIE  INKOOP



Drie pijlers

Energiebewustzijn

Energiebesparing

Energieopwekking

Warmtetransitie

ENERGIECOÖPERATIE  WIJDEMEREN
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WIJ  HELPEN  GRAAG



€1.910 is de gemiddelde 
energierekening van een huishouden
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>40% bestaat uit 
verwarmingskosten

10% warm water

30% apparaten & lampen

14% vaste kosten 
(aansluiting gasnet & elektriciteitsnet)

DE  GEMIDDELDE  ENERGIEREKENING



WARMTEVERLIES  IN  DOORSNEE  WONING
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TRIAS  ENERGETICA



• 3/4 woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd

• Isoleren betekent meer comfort, lagere energierekening en 
bijdrage aan een beter milieu 

• Er zijn veel huizen in Nederland die in de jaren 60/70 gebouwd zijn 

• In de jaren 70 was isolatie nog geen standard

• Isolatie werd pas na de oliecrisis en sinds het begin van de jaren ‘80 
vaker toegepast 

• Bij alle nieuwbouw is isolatie uiteraard goed toegepast

• Bij geïsoleerde woningen (jaren 70 e.v.) kun je ook besparen door 
na te isoleren en glas te vervangen

DE  WONINGEN  IN  NEDERLAND
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DE  WONINGEN  IN  NEDERLAND



TE  BESPAREN  BIJ  EEN  TUSSENWONING
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ISOLEREN,  WAT KOST HET EN WAT BESPAAR JE



•Bodem isolatie

•Vloer isolatie

• Spouw isolatie

•HR++ beglazing

Schuin dak binnen isolatie: 

is niet collectief, maar kan individueel worden 
aangeboden door de bedrijven

DE  COLLECTIEVE  INKOOP
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•Prijs (35%)

• Lokaal of regionaal  (15%)

•Kwaliteit en duurzaamheid (certificaat)  (15%)

•Plan van Aanpak  (15%)

•Referenties  (10%)

• Team en evt. onderaannemers  (10%)

HOE  ZIJN  WE  TOT  EEN  SELECTIE  GEKOMEN ?
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11 bedrijven benaderd > 7 aanbiedingen  > 4 geselecteerd:
3 isolatiebedrijven

1 glasbedrijf



•Diversiteit soorten woningen in Wijdemeren

•Beperking van het aantal bedrijven

•Met een evenwichtig totaal pakket

•Met ook specifiek milieuvriendelijke oplossingen

HOE  ZIJN  WE  TOT  EEN  SELECTIE  GEKOMEN ?
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11 bedrijven benaderd > 7 aanbiedingen  > 4 geselecteerd:
3 isolatiebedrijven

1 glasbedrijf



• Isolatiespecialist.nl (Moerkapelle)

•Koston Nederland (Almere)

• Takkenkamp Isolatie (Aalsmeer, Apeldoorn)

•GSF Glasgroep (vh Sukkel Glas, Hilversum)

GESELECTEERDE  BEDRIJVEN  IN  POOL
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• SKG-IKOB overkoepelend certificeringsinstituut

• Insula certificatie isolatie en verwerking 

• VENIN branchevereniging voor na-isolatiebedrijven

• VCA veiligheid, gezondheid en milieu)

• ISO 9001 kwaliteit van proces en management

• KOMO keur product kwaliteit

BEDRIJVEN  ZIJN  GECERTIFICEERD
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dak gevel

ramen

vloer

ventilatie

ISOLEREN  EN  BESPAREN
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ZOLDER  ISOLATIE

Materiaal RC = 4 (welke dikte heb je nodig)
• Glaswol/Steenwol (dekens/platen/vlokken) 13cm
• EPS (piepschuim platen), XPS platen, PUR hardschuimplaten 13 cm
• PIR of resol harschuimplaten 8 cm
• Isolatiematerialen uit vernieuwbare grondstoffen (gerecycled katoen, vlas, hennep, schapenwol, houtvezel, cellulose, kurk)   14-16 cm
• Isolatie met warmtestraling reflecterende folies (multifolie, inclusief 2 luchtlagen van 20 mm) 12 cm     
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BINNEN  SCHUINE  DAKISOLATIE
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MILIEUVRIENDELIJKE  ZOLDER  ISOLATIE

• Natuurlijke isolatiematerialen, zoals katoen, hennep, houtvezel of 

schapenwol; soms als compromis met multifolie

• Prijsindicatie: bij 50 m2 €5000-€7000 inclusief afwerking en stucwerk

• Voordelen van isoleren met katoen, hennep en houtvezel t.o.v. van 

andere isolatiematerialen is betere geluidisolatie langs een drukke weg 

en warmte accumulatie  (zeer behaaglijk bij zon op het dak)

• Voordeel van schapenwol: alternatief voor PUR en om kieren te 

dichten;  geen dampremmende folie of klimaatfolie nodig

Utrecht
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dak gevel

ramen

vloer

ventilatie

SPOUW  ISOLATIE
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SPOUW  ISOLATIE

Glas/steenwol EPS parels schuim



Weinig rente op je spaarrekening? 
Kies voor hoog rendement van spouwmuurisolatie…
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SPOUW  ISOLATIE
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SPOUW  MATERIALEN

Glas/steenwol EPS parels schuim

Het betreft richtprijzen per m2 en is mede 
afhankelijk van noodzakelijk meerwerk, zoals 
afm. gaten boren, spouwscheiders, vent.kokers, 
steigers, e.d. Voorts min. basisbedrag.
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Binnen isolatie gevel Buitenisolatie (niet vaak)

GEVELISOLATIE – BINNEN / BUITEN

PIR/XPS/EPS FolieGlas/steenwol

Materiaal
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dak gevel

ramen

vloer

ventilatie

VLOER  ISOLATIE
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BODEMISOLATIE – KRUIPRUIMPTE

ParelsBodemfolie
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BODEM - MATERIALEN

ParelsBodemfolie

Het betreft richtprijzen per m2

incl. BTW en is mede afhankelijk 
van noodzakelijk meerwerk, 
zoals bereikbaarheid, vocht, 
bodemfolie, verwijderen afval, 
leidingen, e.d. Voorts min. 
basisbedrag.
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VLOERISOLATIE – KRUIPRUIMPTE

Thermokussens (PUR) schuimGlas/steenwol
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VLOER - MATERIALEN

Thermokussens (PUR) schuimGlas/steenwol

Het betreft richtprijzen per per 
m2 incl. BTW en is mede 
afhankelijk van noodzakelijk 
meerwerk, zoals bereikbaarheid, 
vocht, bodemfolie, verwijderen 
afval, leidingen, e.d. Voorts min. 
basisbedrag.
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ISOLATIE  OP VLOER

Bodemisolatie (geen kruipruimte)
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dak gevel

ramen

vloer

ventilatie

HR++  BEGLAZING
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HR++  BEGLAZING
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HR++  GLASSOORTEN

Het betreft richtprijzen per m2 incl. BTW  en is mede 
afhankelijk van de totale hoeveelheid, evt. noodzakelijk 
meerwerk, zoals bereikbaarheid,  verwijderen 
zonwering, e.d. 
Excl. afschilderen en ventilatieroosters
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dak gevel

ramen

vloer

ventilatie

VENTILEREN
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Raam ventilatieroosterCentrale ventilatie Decentrale wtw ventilatie

VENTILEREN
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apparatuur
Probeer het eens: 

de huidige CV op 50o C
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zonnepanelen

start nieuwe actie!
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Energiebespaarlening
Subsidie 

energiebesparing eigen 
huis (SEEH)

Subsidieregeling 
installaties (ISDE)

Zonnepanelen
(BTW terugvragen) 

Verzilverlening

Laag btw-tarief op arbeidsloon 
woningisolatie 

HOE  KAN  IK  HET  FINANCIEREN ?



Landelijke subsidie voor isolatie

Isolatie  van dak, gevel, vloer en ramen

2 of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren

Subsidie ~20% van de gemaakte kosten

Aanvullend: isolerende deur, ventilatie, CV 
inregelen, slimme thermostaat

Meer info: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/seeh
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SUBSIDIE  ENERGIEBESPARING  (SEEH)



Subsidie bestemd voor 
particulieren

Isolerende deuren, 
ventilatiesysteem, inregelen CV, 
slimme thermostaat

U krijgt een deel van uw 
investeringskosten terug

Eerst uitvoeren, dan met 
uitvoerdersformulier en foto’s 
indienen.

Meer info: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/seeh
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AANVULLENDE  MAATREGELEN  (SEEH)



Subsidie bestemd voor particulieren

Aanschaf warmtepompen en zonneboilers

U krijgt een deel van uw investeringskosten 
terug

Subsidie hangt naast aanschaf af van de 
energieprestatie

Meer info: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/investeringssubsidie-
duurzame-energie-isde
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INVESTERINGSSUBSIDIE  (ISDE)



Particuliere woningeigenaren tot 75 jaar 
die energiebesparende maatregelen 
willen uitvoeren

Lenen tussen € 2.500 - max € 25.000 (Nul 
op de meter max € 65.000)

Max 75% voor zonnepanelen, min. 25% 
andere maatregelen 

Vaste rente 1,7% (looptijd 10-15 jaar) -
boetevrij aflossen - geen afsluitkosten 

Maatregelen uitgevoerd door 
aannemer/installateur

Meer info: 
https://www.energiebespaarlening.nl/
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ENERGIEBESPAARLENING

https://www.energiebespaarlening.nl/


Instrument voor het verzilveren van het 
vermogen in de stenen

Gebruikers lossen tijdens de looptijd niet 
af én betalen geen rente. De 
verschuldigde rente (1,7%) wordt 
maandelijks bijgeschreven op de 
hypotheeklening

Voldoende (20%) overwaarde van de 
woning

Minimale leeftijd is de wettelijke AOW-
leeftijd (geen maximum leeftijd); de 
partner mag 10 jaar jonger zijn

Maximaal 80% van de WOZ-waarde 
(gerelateerd aan het bereiken van het 98e

levensjaar van de jongste aanvrager)

Rente gem. 1,7% (peildatum juli 2019) 

Meer info: 
https://www.svn.nl/verzilverlening
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VERZILVERLENING

https://www.svn.nl/verzilverlening
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UW  INTERESSE  GEWEKT ?

• Schrijf u in voor de actie tot 3 maart per formulier en via www.ecwijdemeren.nl

• Uw gegevens worden verstrekt aan de bedrijven; zij nemen contact met u op

• Neem de brochure mee voor meer informatie

• Deze presentatie is te downloaden via www.ecwijdemeren.nl

• U kunt zelf meerdere offertes opvragen

• U bent zelf opdrachtgever voor de werkzaamheden

• De energiecoöperatie monitort het gehele proces

• Wij helpen u graag bij uw keuze middels een energiecoachgesprek;

meldt u dan aan via www.ecwijdemeren.nl

http://www.ecwijdemeren.nl/
http://www.ecwijdemeren.nl/
http://www.ecwijdemeren.nl/
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VRAGEN ?

www.ecwijdemeren.nl

Volg ons op facebook


