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UW WONING BINNEN 1 DAG GEÏSOLEERD

Plus Isolatie is:

 VENIN lid

 

Woningisolatie
VERLAAG UW ENERGIEREKENING, VERHOOG UW WOONCOMFORT



Vereniging
van Erkende
Na-isolatiebedrijven
in Nederlandinfo@plusisolatie.nl 

www.plusisolatie.nl 

0548-547616
Meer informatie?

Woningisolatie

Snel terugverdiend

Duurzaamheid

Erkend Knauf monteur

Door woningisolatie kunt u in korte tijd uw investering weer terugverdienen. Het isoleren van uw 

woning werkt ook nog eens comfort verhogend doordat de isolatie de warmte binnen houdt en de 

kou buiten laat. Hierdoor warmt bij spouwmuurisolatie de binnenmuur zo'n 5 graden op waardoor de 

hoeveelheid stralingskou enorm wordt vermindert. Bij vloerisolatie warmt uw vloer zo'n 3 graden op 

waardoor deze een stuk behaaglijker aanvoelt. 

Bij vloerisolatie houdt de isolatie niet alleen de kou tegen, maar zorgt deze er ook voor dat het vocht 

onder uw vloer blijft, wat het leefklimaat ten goede komt. Wanneer u ook uw dak isoleert, zorgt u er 

niet alleen voor dat de warme lucht niet via uw dak weg kan lekken, maar ook dat koude lucht niet 

via uw dak naar binnenkomt. 

Uw investering van de spouwmuur verdient u in gemiddeld 2 à 4 jaar terug. De 

terugverdientijd van uw vloerisolatie of dakisolatie zal rond de 6-7 jaar zijn. De 

berekeningen gelden voor een gemiddeld woonhuis. Met de stijgende energieprijzen 

kan uw terugverdientijd zelfs nog worden verkort.

Spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie, zoldervloerisolatie of dakisolatie 

wordt eenmalig uitgevoerd en verhoogt de levensduur van de woning. Ook draagt u 

bij aan minder CO2 uitstoot door de hoge energiesparing die u hier mee zult 

bereiken.

Door onze vakbekwame medewerkers op te leiden, weten wij uitstekend hoe en 

wanneer we Knauf als beste oplossing kunnen gebruiken. Plus Isolatie is dan ook 

Garantie op isolatie

Plus Isolatie geeft u 10 jaar garantie op alle (door ons uitgevoerde) isolatie 

werkzaamheden en geleverde materialen. De garantie geldt zowel voor het toegepas-

te isolatiemateriaal, als voor de wijze waarop wij de isolatie aanbrengen en is 

overdraagbaar aan een eventuele volgende eigenaar.

garantie!

Waarom isoleren?

Energiebesparend

Bespaar tot 33% op uw steeds maar 

oplopende energiekosten.

Snelle terugverdientijd

Gemiddeld binnen 6 jaar terugverdiend.

Beter wooncomfort

Behaaglijk warm in de winter, lekker koel 

in de zomer.

Milieuvriendelijk

Lager energieverbruik waardoor

minder CO2 uitstoot.

Gunstiger energielabel

Waardevermeerdering van uw woning.

Tijdelijk 6% BTW

Hierdoor is isoleren nu nog voordeliger.

Woning Isolatie

Voordelen van isolatie


