Dakisolatie
Besparen met dakisolatie? Nu kan het!
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Kies nu voor
dakisolatie en
bespaar op uw
energierekening!
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Comfortabel wonen en een lagere energierekening? Wij willen het voor u
mogelijk maken. Ongeveer de helft van de energie die u gebruikt is voor
verwarming. Via uw dak ontsnapt de meeste warmte. Dat maakt
dakisolatie een van de beste manieren om te besparen op uw
energierekening.
Zo'n 30% van de warmte in uw
woning gaat verloren via het dak.
Dakisolatie zorgt er in de winter
voor dat warmte moeilijker uit uw
woning kan ontsnappen en
betekent dus een flinke verlaging
van uw stookkosten. Bovendien
blijft uw zolder op warme zomerdagen koeler met dakisolatie.
Dakisolatie levert dus niet alleen
een besparing op voor uw
portemonnee en het milieu, maar
ook meer comfort in uw woning.

Wat bespaar ik met dakisolatie?
Bij een gemiddelde eengezinswoning bespaart u met dakisolatie
al snel € 300 tot € 400 per jaar.
Zeker als u de zolder verwarmt en
gebruikt als slaapkamer of andere
leefruimte is de besparing met
dakisolatie groot.
Wat kost het?
Voor het aanbrengen van
dakisolatie betaalt u € 2,50 extra
huur per maand.
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Dit komt neer op € 30,- per jaar.
Daar staat een besparing van €
300 tot € 400 op uw stookkosten
tegenover.
Hoe werkt het?
Afhankelijk van uw woning werken
wij met isolatieplaten of minerale
wol. Dat brengen we aan tussen
de dakbalken aan de binnenkant
van uw dak. Als uw zolder is
aangemerkt als woonruimte
(bijvoorbeeld als slaapkamer)
werken wij deze netjes af. Heeft u
geen zolder die gebruikt wordt als
woonruimte? Dan blijft het
isolatiemateriaal in het zicht. Als u
dit zelf wilt afwerken met
bijvoorbeeld gipsplaten hoeft u
hiervoor geen toestemming aan
ons te vragen. Vraag in dat geval
wel bij ons na welke folie u nog
moet toepassen.
Wat kan ik verwachten?
De aannemer neemt contact met
u op voor het inplannen van de
werkzaamheden.

Normaal gesproken duren de
werkzaamheden een tot twee
werkdagen. Uw zolder moet dan
wel goed begaanbaar zijn. Wij
vragen hiervoor uw medewerking
door bijvoorbeeld uw spullen op te
ruimen en/of te verplaatsen.
Tijdens de werkzaamheden dient
er iemand in de woning aanwezig
te zijn omdat de aannemer in uw
woning aan het werk is.
Interesse en aanmelden?
Vul bijgevoegd aanmeldformulier
volledig in en stuur dit naar ons
op. Na ontvangst van uw
aanvraagformulier sturen wij u een
bevestiging. In deze bevestiging
informeren we u over het
vervolgtraject.
Vragen?
Neem dan contact met ons op:
Bel naar: (0113) 23 16 74 of mail
naar: info@bevelandwonen.nl.
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