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Checklist vloerisolatie

Dé checklist voor de aanschaf
van vloerisolatie!



isolatiewaarde

Materiaal

De kruipruimte

Ventileren kruipruimte

Veert deze wanneer je er overheen loopt, is er vloerverwarming
aanwezig, komt er soms vocht in de kruipruimte? Het is handig
om met al deze zaken rekening te houden voor het plaatsen
van vloerisolatie.

 Voorbereiden plaatsing1.

2. Aandachtspunten 

1

Met vloerverwarming is een RC-waarde van minimaal 5
een must. Zonder vloerverwarming tussen de 3,5 en 5.

De staat van de vloer controleren

De hoogte van de kruipruimte

De kruipruimte moet minimaal 35 cm hoog zijn en voor PUR
vloerisolatie zelfs 50 cm hoog.

Krijg je subsidie?

Afhankelijk van de stad of provincie waar je woont is het
mogelijk om een bepaalde subsidie te verkrijgen.

Je kunt kiezen uit: thermo-kussens, platen (gemaakt van
onder meer kurk of EPS en XPS schuim), glas- of steenwol
evenals gespoten PUR-schuim.

In het merendeel van de gevallen is het bij het isoleren van
de kruipruimte noodzakelijk om de bodem af te dekken door
middel van een dampremmende kunststoffolie. Dit is nodig
om te voorkomen dat het materiaal vochtig wordt.

Je moet de kruipruimte goed ventileren om
opgehoopt vocht en gas te voorkomen.



Parkeerplek vrijhouden
voor de vakman

Eindfactuur ontvangen
en checken

Werkzaamheden zijn
omschreven
Totale kosten zijn
omschreven
Materialen zijn
omschreven
Certificering en
keurmerken bedrijf

Mogelijke aanbetaling,
voor wanneer?

De garanties die gelden

Wat is de uiterlijke datum
van de offerte

Vrij vragen

Belangrijke spullen uit
het zicht halen
Werkplek toegankelijk en
schoon maken

Drinken aan bieden Informeer over de
garantieregeling
Kijk of de offerte met de
situatie klopt

Eindfactuur betalen als
deze helemaal klopt

Zijn er kosten die er
zomaar bij kunnen komen

Tijdens de werkzaamheden

Onderhoudscontract
overleggen

Jouw ervaringen delen door
een recensie te plaaten

De  voordeligste vakspecialist vind je door gratis én
vrijblijvend offertes op te vragen. Dat doe je hier. De
volgende punten komen in de offerte:

4. Voor, tijdens en na de werkzaamheden

3. Een leverancier vinden
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Voor de werkzaamheden

Na de werkzaamheden

https://www.offerteadviseur.nl/categorie/isolatie/vloerisolatie/offerte/

