
✓ De eerste stap van verduurzamen

✓ Brengt uw energievraag omlaag

✓ Subsidie beschikbaar

✓  Betrouwbare partners

.nl/inkoopzon

Inkoopactie: 
Isolatie

.nl/inkoop
isolatie

Er is weer subsidie beschikbaar voor isolatie; de Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis. Hierdoor kunt u tot €10.000,-  
subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. Maak daarom nu  
gebruik van onze inkoopactie voor diverse isolatiemaatregelen! 

Inschrijven kan tot 31 maart 2020 
via woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

Profiteer nu van onze inkoopactie isolatie 

én de subsidie SEEH! 

Kijk voor meer informatie over 
de subsidie en de voorwaarden 

op woonwijzerwinkel.nl/SEEH



EEN GREEP UIT HET ISOLATIE AANBOD

BODEM: EPS PARELS
Als het niet mogelijk is om vloerisolatie 
aan te brengen, of als de kruipruimte erg 
vochtig is, adviseren we bodemisolatie.  
Bij bodemisolatie wordt er via het  
kruipluik een laag isolatiemateriaal  
op de bodem aangebracht.

Actieprijs*

€ 22,- /m2
Indicatie besparing

€ 2OO,- /p.j.

*   indicatieprijs incl. montage en btw, maar excl.  bijkomende situatie afhankelijke meerkosten    
** de voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden op woonwijzerwinkel.nl/seeh         

Kijk voor alle aanbiedingen op woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

info@woonwijzerwinkel.nl | 010 - 747 01 47

Actieprijs inclusief subsidie**

€ 18,- /m2

VLOER: PIF
Isolatiefolie is een luchtdichte deken, 
bestaande uit lagen reflectiefolie, 
afgewisseld met lagen noppenfolie. 
Isolatiefolie wordt eenvoudig vanuit  
de kruipruimte tegen de onderzijde 
 van de vloer bevestigd. 

Actieprijs*

€ 34,- /m2
Indicatie besparing

€ 25O,- /p.j.
Actieprijs inclusief subsidie**

€ 27,- /m2

SPOUW: SUPAFIL
Supafil spouwmuurisolatie is eenvoudig aan te 
brengen en heeft een korte terug
verdientijd. De glaswolvlokken 
worden onder hoge druk in de 
spouw gespoten. 

Actieprijs*

€ 14,- /m2
Indicatie besparing

€ 26O,- /p.j.
Actieprijs inclusief subsidie**

€ 9,- /m2

GLAS: HR++
HR++ glas is het modernste dubbelglas. In 
tegenstelling tot traditioneel  
dubbel-glas, is HR++ glas niet gevuld  
met lucht, maar met edelgas. Dit  
geeft een betere isolerende werking.

Actieprijs*

€ 179,- /m2
Indicatie besparing

€ 18,- /p.j.
Actieprijs inclusief subsidie**

€ 144,- /m2

SUBSIDIE: SEEH
De SEEH subsidie geldt vanaf twee isolatiemaatregelen. Bovendien dient u eigenaar en bewoner te 
zijn van de woning. U kunt tot €10.000,- subsidie krijgen op maatregelen die uitgevoerd en betaald 
zijn na 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen ingediend worden op de website van de Rijkdienst voor 
Ondernemend Nederland. Voor alle subsidievoorwaarden, kijk op woonwijzerwinkel.nl/seeh.

Scan deze QR code en ga  
direct naar onze inkoopactie  
isolatie om snel te kunnen 
profiteren van onze korting en 
de subsidie!

Volg ons op Instagram
@woonwijzerwinkel_010
en bekijk onze Facebook pagina 
voor het laatste nieuws.


