“Isoleren
loont”
 Goed voor uw portemonnee
 Goed voor het milieu

 Goed voor de gezelligheid

Vragen of snelle offerte?

www.isolatiewerkenverschueren.be

055/33.59.54

Hoe isoleren?
Spouwmuurisolatie
Na-isolatie van spouwmuren is de snelste, eenvoudigste en goedkoopste methode
om uw woning te isoleren. Doorgaans duren de werken maximum een dag. Er komen
geen afbraakwerken aan te pas. En in 2 à 5 jaar hebt u uw investering terugverdiend.

Dakisolatie hellend dak
25% à 30% van de warmte verlaat uw woning via het dak. Dakisolatie is dan ook de
meeste effectieve ingreep om uw woning energiezuiniger te maken. Per jaar bespaart u zo vele honderden euro’s aan verwarmingskosten.

Dakisolatie plat dak

Waarom isoleren?

1

Uw energiefactuur gaat fors naar omlaag.

2

Het E-peil van uw woning of bedrijf daalt. Daardoor krijgt u een positiever EPC-certificaat en

3

Een goede isolatie houdt de koude buiten in de winter en de hitte in de zomer.

4

Isolatie houdt ook het lawaai buiten en zorgt voor meer rust in huis.

5

Isoleren is goed voor het milieu.

stijgt uw woning of bedrijfsgebouw in (doorverkoop)waarde.

Isolatiewerken Verschueren isoleert uw plat dak snel en eenvoudig aan de buitenkant. Resultaat? Een daling tot 25% à 30% op uw energiefactuur.

Waarom Isolatiewerken Verschueren?

Zoldervloerisolatie
Ook via uw zoldervloer verliest u veel energie. Zoldervloerisolatie kan een goedkoper alternatief zijn voor dakisolatie. Of u kunt het combineren met dakisolatie.

We gebruiken enkel

Na de isolatiewerken

Door onze jarenlange ervaring

Via uw muren verliest u +/- 20% van de warmte in huis. Door uw spouwmuren of de

de best isolerende, veiligste

voeren we een

werken we

buitengevel te isoleren houdt u de warmte binnen en bespaart u energie. We isoleren

en gezondste producten

isolatiecontrole uit

nauwkeurig en snel.

uw gevel of buitenmuur en bekleden die daarna met dakpannen, leien of gevelplaten.

op de markt.

via warmtebeeldcamera.

1 dag voor spouwmuurisolatie,

Zo ziet u meteen het resultaat

1 à 4 dagen voor dakisolatie

Gevelisolatie

Zolder isoleren
U wilt van uw zolder een extra woonruimte maken? In dat geval isoleert u best uw
dak, uw zoldervloer en plaatst u dakvensters (Velux-ramen) voor meer lichtinval.

van de isolatiewerken.

Meer weten
over isoleren?
Ga naar www.isolatiewerkenverschueren.be
U krijgt er uitgebreide informatie over:



de verschillende mogelijkheden om uw woning te isoleren,



de gebruikte producten, materialen en technieken,



de premies en fiscale voordelen waarvan u kunt profiteren,
gerangschikt per isolatiemethode.

U wilt snel een offerte?
1. Meet de te isoleren oppervlakte(s).
2. Vul het online formulier in.
3. En krijg snel een offerte op maat.

www.isolatiewerkenverschueren.be

Industriepark De Bruwaan 5
9700 Oudenaarde

055/33 59 54

