Kruipruimte isoleren checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1. Wie ga je inschakelen
2. Overleg met de buren
3. Aandachtspunten

1. Wie ga je inschakelen?

De beste manier om een goede vakspecialist te vinden is door
gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen. Zo kun je tot wel
30% op de totale kosten besparen. De volgende punten komen
in de offerte:

De materialen die
gebruikt gaan worden.

Dit is niet alleen het isolatiemateriaal maar ook de machines
die worden gebruikt om het materiaal aan te brengen.

De totale kosten inclusief
btw
De reiskosten en
voorrijkosten
De datum van de
werkzaamheden

2. Overleg met de buren

Hebben jouw buren hun woning nog niet laten isoleren in
de kruipruimte, dan is het aan te raden om gezamenlijk
een isolatiebedrijf in te schakelen. Met name op de derde
post op de factuur, de voorrijkosten en reiskosten, valt wat
dit betreft behoorlijk te besparen. Ook hoeven de
materialen slechts eenmalig te worden gehuurd. Belangrijk
om dit ruim te doen voordat je een isolatiebedrijf gaat
inschakelen.
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3. Aandachtspunten
Het juiste materiaal
Een kruipruimte isoleren is met meerdere materialen
mogelijk. Er kan gebruik worden gemaakt van matten die
tegen alle kanten van de kruipruimte worden bevestigd,
maar er kan ook gebruik worden gemaakt van
polystyreen chips die op de bodem van de kruipruimte
komen te liggen. De keuze is aan jou.
Droge kruipruimte
De kruipruimte moet zo droog mogelijk zijn voordat je een
isolatiebedrijf laat langskomen. Zeker oude woningen
zullen te dicht bij het grondwaterniveau gebouwd zijn.
Staat er water in de kruipruimte, zorg ervoor dat dit met
de dompelpomp wordt weggehaald. Is het binnenklimaat
van de kruipruimte vochtig, plaats dan een aantal
vochtvreters om het vocht te absorberen
Toegankelijke kruipruimte
Bij een isolatiebedrijf krijg je het arbeidsloon doorgaans
per uur berekend. Wanneer het personeel eerst lang bezig
is om zich een weg naar jouw kruipruimte te banen betaal
je een hoop extra terwijl dit niet nodig is. Zorg ervoor dat
jouw kruipruimte goed toegankelijk is voor het personeel.
Reserveer parkeerruimte voor de wagens van het
isolatiebedrijf voor de deur van jouw huis.
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Omstandigheden in de
kruipruimte
Zorg tijdens de werkzaamheden bij jouw huis in goede
omstandigheden. Dat houdt in dat de kruipruimte goed
verlicht moet zijn. Men manoeuvreert immers door een
smalle ruimte heen en daarbij is goed licht essentieel.
Daarbij moet de toegankelijkheid de hele dag goed zijn.
Vraag subsidie aan (ISDE)
Is jouw woning geïsoleerd, dan is het mogelijk om een
subsidie aan te vragen. Dat kan alleen wanneer er twee of
meerdere soorten isolatiemateriaal zijn aangebracht. Het
gaat om meerdere isolerende maatregelen die in één keer
zijn aangebracht. Deze subsidie kan je aanvragen waarbij
je de factuur van het isolatiebedrijf overlegt. Je krijgt de
subsidie alleen wanneer de isolatie minimaal is
aangelegd zoals vereist is in het bouwbesluit van het
ministerie van VROM.
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