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✓  Brengt uw energiekosten omlaag

✓  Subsidie beschikbaar
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De  isolatieregeling Subsidie Energiebesparing 
Eigen Huis (SEEH), wordt verruimd. In plaats 
van 20% van de kosten, wordt vanaf 1 juni tot en 
met 31 december 2020, 30% van de kosten vergoed.

isolatie
Isolatie subsidieverhoogd

Profiteer nu van onze inkoopactie isolatie én de subsidie SEEH!

Kijk voor informatie op
woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie



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

Inkoopactie: isolatie

info@woonwijzerwinkel.nl
010 - 747 01 47

EEN GREEP UIT ONS ISOLATIE AANBOD

Kijk voor informatie op
woonwijzerwinkel.nl/inkoopisolatie

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

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

Actieprijs*

€ 35,- /m2
Indicatie besparing**

€ 25O,- /p.j.

SPOUW: GLASWOLVLOKKEN
Supafil spouwmuurisolatie is eenvoudig aan te 
brengen en hee�  een korte terugverdientijd. De 
glaswolvlokken worden onder hoge druk in de 
spouw gespoten. 

GLAS: HR++
Bij HR++ isolatieglas is Argon toegevoegd en is op 
één van de glasbladen coating aangebracht. Het 
laat de zonnestralen door en weerkaatst anderzijds 
de warmte van binnen, zodat die niet ontsnapt. 

Actieprijs*

€ 179,- /m2
Indicatie besparing**

€ 18,-m2  /p.j.
Actieprijs*

€ 14,- /m2
Indicatie besparing**

€ 26O,- /p.j.

SUBSIDIE: SEEH
De SEEH subsidie geldt vanaf twee isolatiemaatregelen. Bovendien dient u eigenaar en bewoner 
te zijn van de woning. Aanvragen kunnen ingediend worden op de website van de Rijkdienst voor 
Ondernemend Nederland. Voor alle subsidievoorwaarden, kijk op woonwijzerwinkel.nl/seeh
Komt u er niet uit of hee�  u vragen over de SEEH dan helpen wij u graag. 

Let op:  Om voor deze subsidieverhoging in aanmerking te komen moeten de werkzaamheden 
 voor 31 december 2020 uitgevoerd en betaald zijn. 

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*

€ 21,- /m2
Indicatie besparing**

€ 180,- /p.j.

Actieprijs inclusief subsidie

€ 24,- /m2
Actieprijs inclusief subsidie

€ 15,- /m2

Actieprijs inclusief subsidie

€ 6,- /m2
Actieprijs inclusief subsidie

€ 126,- /m2


