All you
can
eat
isoleer
menu

Om te delen

Zin om jouw menu te delen? Dat kunnen we zeker
aanraden! Want door samen met jouw buren of VVE
de isolatie te regelen, kun je soms korting krijgen.
Voor veel isolatiemaatregelen kun je subsidie krijgen. En dat wordt meer wanneer je meer gangen
kiest! Wil je daarnaast eventueel geld lenen voor
isolatie? Dat is vaak mogelijk. Kijk op
drentsenergieloket.nl/financiering-en-subsidies
wat er in jouw gemeente kan.

Isolatie-honger gekregen?

Aan de slag! Ga naar drentsenergieloket.nl voor
praktische informatie en advies over isolatie.

gewoonzodrenthe.nl

Welke
gerechten
uit het
all you
can
eat
isoleer
menu
kies jij?
Moi, beste woningeigenaar!
Dit is hét moment om aan de slag te gaan
met isolatie. De energieprijzen zijn hoog,
het is belangrijk dat we minder afhankelijk
worden van aardgas en we willen de klimaatverandering tegengaan. Energie besparen
begint met je huis isoleren en isolatiemaatregelen heb je vaak al in een paar jaar terugverdiend. Je verhoogt je wooncomfort en het
scheelt kilo’s CO2 per jaar. En bovenal: door
je huis goed te isoleren, bespaar je gas en
zorg je voor een lagere energierekening.

Maar… waar begin je?

Om jou te helpen kiezen, hebben we een
isolatie-menu samengesteld. Een menu dat
bestaat uit meerdere isolatie-gerechten.
Ons advies: start met twee gangen, zodat je
veel subsidie kunt krijgen. Heb je de smaak
te pakken? Ga dan voor het complete 4-gangenmenu! Op drentsenergieloket.nl vind je
praktische informatie en advies. Kies jouw
favorieten en ga aan de slag!

De bedragen zijn gemiddelden en kunnen verschillen
per type woning. Op www. milieucentraal.nl/isoleren
lees je de achterliggende berekeningen.

De muren
Start met de grootste oppervlakte om te isoleren:
de muren. Zeker als je een spouwmuur hebt die
nog niet geïsoleerd is, is spouwmuurisolatie de
beste eerste stap.

Spouwmuurisolatie

€ 2.400,-

Het dak

De vloer

De ramen

Tijd voor de tweede gang: het dak! Je dak isoleren
is altijd een goede investering, de terugverdientijd
is vaak snel. Als je handig bent, kun je het meestal
zelf doen.

Als jouw vloer niet of niet goed geïsoleerd is, is
vloerisolatie of bodem-isolatie een goede keuze.
Zeker als je vloerverwarming hebt is het een must!
In de meeste huizen kan de isolatie gemakkelijk en
relatief goedkoop aangebracht worden. Bijkomend
voordeel: warme voeten en minder vocht in huis!

Heb je nog enkel glas?
Zet je ramen dan zeker op het menu! Als je van
enkel glas naar isolerend glas overgaat, scheelt dat
veel energie.

Schuin dak isoleren

Heb je een spouwmuur? Dan is spouwmuurisolatie
de beste eerste stap. De investering is laag en de
winst is groot.

Binnenkant (DIY)
Binnenkant laten doen

Woningen die tussen 1920 - 1976 gebouwd zijn hebben vaak
een spouw die niet standaard geïsoleerd is. Dat is een ruimte
van ongeveer 6 cm tussen de binnen- en buitenmuur.
In die ruimte spuit het bouwbedrijf isolatiemateriaal.
Woningen na 1976 hebben vaak al isolatie in de spouwmuur
zitten, maar het kan zijn dat deze niet meer goed werkt en aan
vervanging toe is.

Heb je een schuin dak? Isoleer je dak dan aan de
binnenkant, door er platen met isolatiemateriaal
tegenaan te zetten.

€ 900,€ 4.500,-

winst: € 450,- per jaar (€ 800,- als je de zolder standaard
verwarmt)

winst: € 800,- per jaar

Buitenkant
Buitengevel-isolatie

€ 19.000,-

Heb je geen spouwmuur, dan kun je de buitenkant
van je muur isoleren. De investering is groter en je
hebt een vergunning nodig, maar het levert wel de
grootste energiebesparing op. Bijkomend voordeel
is dat je huis van de buitenkant weer als nieuw is.
Bij buitengevel-isolatie plaatst een gespecialiseerd bedrijf isolatiemateriaal aan de buitenkant van de muren. Daarna wordt
dit afgewerkt met bijvoorbeeld steenstrips of hout, waardoor
het weer op de oude muur lijkt.
winst: € 1.100,- per jaar

€ n.o.t.k.

Heb je een schuin dak dat je wilt renoveren? Pak
het dan direct goed aan, en kies voor isolatie aan de
buitenkant. De kosten zijn sterk afhankelijk van het
type dak.

€ 1.200,€ 3.100,-

Heb je geen spouwmuur en wil/mag je de buiten
muur niet isoleren? Dan kun je de binnenmuur
isoleren. De ervaren doe-het-zelver (DIY) kan dit
zelf doen. Je huis wordt wel iets kleiner, maar dit is
minimaal en merk je vaak nauwelijks.
Bij binnengevelisolatie plaats je een voorzetwand van isolatiemateriaal in het huis. Daarna werk je het af met bijvoorbeeld
stuc of hout.
winst: € 290,- per jaar

35 cm (DIY)

€650,€ 1.500,-

Heb je een kruipruimte van minimaal 35 cm hoog?
Ga dan voor vloerisolatie door isolatie-materiaal aan
de onderkant van de vloer te (laten) plaatsen.
winst: € 260,- per jaar

Kruipruimte

35 cm

€900,-

Is je kruipruimte niet hoog genoeg of niet toegankelijk? Ga dan voor bodem-isolatie. Daarbij spuit je
isolatiemateriaal (zoals piepschuim bolletjes) los op
de bodem van de kruipruimte. De winst op energie
en comfort is wel lager dan bij vloerisolatie

Zijn je kozijnen ook aan vervanging toe?
Ga dan direct over op triple glas. Dat zijn drie
glaslagen met een coating en isolerend gas. Triple
glas biedt de beste isolatie. maar is ook de grootste
investering omdat je dan ook nieuwe kozijnen moet
plaatsen.

Enkel glas naar
HR++ glas

€ 3.800,-

winst: € 500,-

Triple en nieuwe kozijnen

€ 12.000,-

winst: € 600,-

winst: € 200,- per jaar

Dubbel glas naar:
HR++

winst: € 500,- per jaar.

€ 3.800,-

winst: € 200,-

Plat dak

€ 3.200,-

Heb je een plat dak? Dan kan isoleren alleen aan de
buitenkant. Laat dit doen door een professional.
winst: € 700,- per jaar

Binnengevelisolatie (DIY)
Laten plaatsen

Kruipruimte
Laten doen

Heb je dubbel glas (thermopane)?
Overweeg dan om over te gaan op HR++ glas. Dat
zijn twee glasplaten met een coating en isolerend
gas ertussen.

Zoldervloer (DIY)

€ 650,-

Heb je een zolder die je niet verwarmt? Dan kun je
de zoldervloer isoleren. Breng isolatiemateriaal aan
op of in de zolder. Dat kun je vaak zelf.
winst: € 450,- per jaar

Triple met nieuwe kozijnen

€ 12.000,-

winst: € 320,-

Het dessert
Isolatie zorgt er altijd voor dat jouw energierekening omlaag gaat. En je krijgt ook nog eens een
flink dessert toe.

Waarde
Door jouw woning te isoleren, wordt hij
meer waard.

Comfort
Door jouw woning te isoleren, heb je meer
comfort in huis: warmer in de winter, koeler
in de zomer.

Klimaat
Door jouw woning te isoleren, zorg je goed
voor het klimaat: minder CO2-uitstoot.

