
.nl/midden-
delfland

Duurzaam wonen?

De WoonWijzerWinkel helpt je van A tot Z

Cittaslow Midden-Delfland wil de komende jaren groeien naar een nog 
duurzamere samenleving. Energiebesparing en duurzame energie horen 

daarbij. Het doel? Een CO2-neutraal Midden-Delfland in 2O4O. 
Maar dat kunnen wij als gemeente niet alleen. 

We hebben de WoonWijzerWinkel ingeschakeld om u te helpen uw woning 
te verduurzamen. De adviseurs van de WoonWijzerWinkel vertellen 

u graag wat in uw situatie mogelijk is en wat de 
kosten en opbrengsten zijn. Voor het beste 
advies verdiepen zij zich in uw woonsituatie. 

Zij komen, op verzoek, bij u langs en 
geven u een advies op maat!

 
Sonja Smit, wethouder Duurzaamheid



Tot wel 

2O% 
korting!

vanaf*

€ 13O,- /m2

Besparing per jaar**

€ 15,- /m2

GLAS: HR++ ISOLATIEGLAS

HR++ glas is het modernste dubbelglas. HR++ glas ver-
schilt van traditioneel dubbelglas omdat het niet gevuld 
is met lucht, maar met een edel gas dat een betere isole-
rende werking geeft. In combinatie met een onzichtbare 
coating aan de binnenzijde van het glas zorgt dit voor 
meer comfort en minder warmteverlies.

Tot wel 

15% 
korting!

vanaf* 

€ 34,- /m2

Besparing per jaar**

€ 7OO,-

Tot wel 

1O% 
korting!

vanaf* 

€ 33,- /m2

Besparing per jaar**

€ 22O,-

INKOOPACTIES: ISOLATIE

SPOUW: SUPAFIL

Geef u snel op via woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

Supafil glaswol spouwmuurisolatie is een eenvoudige 
maatregel met een snelle terugverdientijd. Door enkele 
kleine gaatjes te boren in de voeg van de buitenmuur, 
kunnen de glaswol vlokken met hoge druk in de spouw 
worden gespoten. Hierna worden de gaten weer dicht 
gemaakt en de voeg hersteld. 

Tot wel 

15% 
korting!

DAK: ISOFLOC

Isofloc bestaat uit losse cellulosevlokken die door 
middel van blazen, sprayen of handmatige verdeling 
worden verwerkt in gesloten constructies voor isolatie 
van geluid en warmte. Isofloc cellulose is gemaakt van 
gerecycled krantenpapier.

Isolatiefolie is een stevige luchtdichte deken die 
bestaat uit lagen reflectiefolie, afgewisseld met lagen 
noppenfolie. De isolatiefolie kan eenvoudig vanuit de 
kruipruimte tegen de onderzijde van de vloer worden 
bevestigd. Op de bodem wordt een bodemfolie 
geplaatst om de kruipruimte af te sluiten van vocht. 

VLOER: ISOLATIEFOLIE

Dit jaar organiseren wij i.s.m. onze partners niet alleen inkoopacties voor vloer- 
en spouwisolatie, maar ook voor dakisolatie, HR++ glas en nog veel meer. 
Schrijft u zich in vanuit deze wijkactie? Dan profiteert u automatisch van de 
hoogste staffelkorting!

vanaf*

€ 14,- /m2

Besparing per jaar**

€ 22O,-

HOE MEER MENSEN MEE DOEN, HOE LAGER DE PRIJS

*indicatieprijs incl. montage en btw, maar excl. bijkomende situatie afhankelijke meerkosten    **geschatte besparing voor een gemiddeld huishouden volgens milieucentraal.nl          

Inschrijven kan tot 30 november 2018

Bekijk alle aanbiedingen op woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie
EEN PAAR VAN DE AANBIEDINGEN



Duurzaam wonen is zo gedaan 
met de WoonWijzerWinkel en met 
deze inkoopacties wordt het nog 
makkelijker! Voordelen op een rij:

Beste prijs/kwaliteit verhouding 
Wij onderhandelen bij aanbieders een scherpe prijs en 
staan garant voor een zorgeloze uitvoering.

Aanbiedingen voor elke woning 
In welk jaartal uw huis ook gebouwd is, voor ieder 
woningtype en situatie is er een passende oplossing.

Geef u snel op via www.woonwijzerwinkel.nl/midden-delfland

Minder betalen, meer comfort  
Met energiebesparende maatregelen heeft u een 
lagere energierekening en meer wooncomfort.

Samen met uw buren besparen 
Hoe meer mensen er mee doen, hoe hoger de korting.  
Tot wel 20%! Voordeel voor iedereen!

✓
✓
✓
✓

Doet u ook mee? Maak nu gebruik van de 
woningopname of gratis isolatiecheck, of schrijf u 
direct in voor één of meerdere inkoopacties. 

Woningopname (€ 25,- i.p.v. € 69,-) Laat uw woning 
controleren op de meest voorkomende verbetermaatregelen.

De WoonWijzerWagen in uw dorp!

Isolatiecheck (gratis) Een adviseur bekijkt en bespreekt de mogelijkheden 
voor het isoleren van uw woning.

Woensdag 17-1O-18 
Donderdag 18-1O-18
Zaterdag 2O-1O-18   

Kasteellaan achter AH, Schipluiden 
K.J.Plein, Den Hoorn
H.K. Pootplein achterzijde, Schipluiden

14.OO tot 19.OO uur
14.OO tot 19.OO uur
1O.OO tot 14.OO uur  


