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Vloerisolatie actie Duurzaam Duinoord

“De warmte komt 
van binnen”

• Winteractie 
2021/2022!

Samen isoleren 
in Duinoord, doet 

u mee?

In samenwerking 
met de gemeente 

Den Haag en 
Duurzaam 
Duinoord.



Wie zijn wij en
waar zijn wij
gevestigd?

• Patrick Terheijden

• Hans Wagemaker

• Esther Terheijden

• Shusma Ramsoender

Binckhorstlaan 36 M3-17

Den Haag



Ons installatie 
team

Wij werken met hard 
werkende Poolse
medewerkers. 

We zijn ontzettend blij

met ze.





Voordelen om uw woningen te isoleren?

• Warmteverlies beperken

• Comfort verbeteren

• Veelal in 1 dag geïsoleerd

• 10 jaar garantie op product en arbeid

• U krijgt €12,50 m2 subsidie terug van de gemeente Den Haag *

• Geringe wachttijden

* voorwaarden van toepassing



Warmteverlies 
beperken

Door de warmte binnen te 
houden hoeft u minder vaak en 
minder lang te stoken.

Minder stoken = minder gas 
verbruiken = minder betalen



Comfort 
verbeteren

Last van koude voeten? De vloertemperatuur gaat enkele 
graden omhoog door de isolatie. 



Vloerisolatie

• Wij gebruiken 3 soorten isolatie, namelijk:

1. Tonzon reflecterende isolatie (200 mm, warmteweerkaatsing)

2. Isobooster reflecterende isolatie (80 mm (16 lagen bubbels en 7 
lagen folie) warmteweerkaatsing

3. Ecose dekens (200 mm, warmtedemping)

NB: vloerisolatie wordt altijd aangebracht rechtstreeks aan de 
onderzijde van de begane grond vloer. (tussen de balken)



Doorsnede vloer



Tonzon vloerisolatie



Isobooster



Ecose dekens



Warme leidingen isoleren
Beperken warmteverlies tijdens opwarming



Waar moeten wij op letten:

• Is de ventilatie in orde?

• Zijn er sporen van schimmels, zwam of ongedierte?

• Is de (hele) kruipruimte toegankelijk?

• Ligt er nog puin of organisch materiaal in de kruipruimte?



Checklist vloerisolatie

• Ventilatie in orde?

• Is er genoeg ruimte onder de balken (i.v.m. montage)

• Is er geen sprake van een aangetaste constructies?

• Is er een convectorput aanwezig?



Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen ca €40,00 incl. BTW per m2.

Eventuele bijkomende kosten: 

mangat maken, convectorput inpakken, puin ruimen, leidingen isoleren.

Rekenvoorbeeld:

De prijs voor een gemiddelde woning van 45 m2 (zonder bijkomende 
kosten): 

Totaal: € 1.777,50 inclusief BTW. U krijgt dan € 562,50 subsidie terug van de 
gemeente Den Haag. Wij regelen dat voor u.

Uw totale kosten zijn dan: € 1.215,00.



Hoeveel gas kunt u besparen?

• De gemiddelde besparing zal rond de 6 m3 gas per 
aangebrachte m2 vloerisolatie liggen?

• Wat levert dat op? 

• Op basis van het rekenvoorbeeld, zou een te verwachten 
gemiddelde gasbesparing van 270 m3 gasbesparing te 
realiseren zijn. Dit betekent met een gemiddelde gasprijs 
(bron op 1 nov 2021) van € 1,10 per m3 een besparing van 
€297,00  per jaar. 



Subsidie gemeente Den Haag en/of RVO

Na het installeren: het aanvragen van subsidie door de collectieve 
aanvraag voor u, wordt door ons verzorgd. 

U hoeft hier niets voor te doen.

Subsidie mogelijkheden ISDE van de RVO. Bij een 2e maatregel) 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde/woningeigenaren

(€7,00 voor vloerisolatie)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren


https://isolatiespecialist.com/duurzaam-duinoord/

Tel: 070-346 07 78
E-mail: info@isolatiespecialist.com

https://isolatiespecialist.com/duurzaam-duinoord/




Duurzaam Duinoord
Meer weten over: 
• Energiecoaching
• Collectieve acties (vloerisolatie en groene daken)
• Podcast Duurzaam Duinoord
• Kenniscafé Duurzaam Duinoord
• Inschrijven voor de nieuwsbrief 
• Meedoen aan de werkgroep?
Kijk op: www.duurzaamduinoord.nl
Of mail naar: duurzaam@duinoord-denhaag.nl

http://www.duurzaamduinoord.nl/
mailto:duurzaam@duinoord-denhaag.nl


Tot slot

• Nu direct een offerte aanvragen:
https://isolatiespecialist.com/duurzaam-duinoord/

• Kom naar ons café op 16 december in trefcentrum op de Sweelinckplein 42. 

• Luister naar de Podcast over groene daken of een van de andere afleveringen op:

- Soundcloud  

https://soundcloud.com/duurzaamduinoord

- Apple podcast 
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/duurzaamduinoord/id1572112460

- Spotify  

https://open.spotify.com/show/4eQm47GazsUOMNXlIMUVez

• Wil je zelf in je wijk ook een actie starten? Wij hebben hem kant en klaar op de 
plank liggen mail naar duurzaam@duinoord-denhaag.nl

• Meer weten of Duurzaam Duinoord: www.duurzaamduinoord.nl

https://isolatiespecialist.com/duurzaam-duinoord/
https://soundcloud.com/duurzaamduinoord
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/duurzaamduinoord/id1572112460
https://open.spotify.com/show/4eQm47GazsUOMNXlIMUVez
http://www.duurzaamduinoord.nl/

