ISOLATIEKRANT

Leuvensesteenweg 51 bus 1
1910 Kampenhout

ISOLATIE VERHOEVEN NV KAMPENHOUT

www.isolatieverhoeven.be

E D I T I E

Tel. (016) 65 05 05

B E U R Z E N

–

J A A R G A N G

2 0 1 6

Waarom Isolatie Verhoeven kiezen ?
U wenst kwaliteit en vakkennis ? Dat treft : isoleren is al 30 jaar onze hoofdactiviteit !
Isolatie moet correct én met oog voor detail worden geplaatst, zoniet zit u nadien met problemen.
Prijs/kwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres. U kan bij ons terecht voor materialen, isolatiepakketten
(materialen, toebehoren, gereedschappen én advies) alsook uitgevoerd werk. Wij maken desgewenst enkele
variantes (vloer/dak, materiaal/geplaatst). Tot slot zorgen wij voor de administratie van de isolatiepremies.
Wij isoleren van A tot Z : Advies vooraf, een duidelijke offerte, goeie afspraken en de nodige naZorg.
Neem een kijkje op onze website : kwaliteit en know-how zijn bij ons geen loze begrippen maar basiswaarden.

Onze troeven :
Als familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring hebben wij een mooie referentielijst van tevreden klanten bij
mekaar gewerkt. Wij luisteren & denken graag mee mét u en doen ook wat we beloven !
Kijk gerust naar de talrijke klantengetuigenissen op onze website. Onze klanten verkiezen ons vanwege :










de vaste prijzen, vooraf geweten waar we aan toe zijn
het werken in vertrouwen, men vraagt geen voorschotten
de uitgebreide info beschikbaar op de website met veel fotomateriaal
de vriendelijke stielmannen, het professionele werk van eigen vakmensen
proper werk (alles netjes achtergelaten, mijn woning zelf is géén ‘bouwwerf’)
de verstaanbare technische uitleg bij de verkoop en een duidelijke, volledige offerte
de beste garantie naar waarborg : géén mooi attestje maar 30 jaar onder één naam, één BTW nr.
werken met sterke merken :
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Wat denkt u er zelf van ?
Ook uw mening is belangrijk ! Noteer hier uw bevindingen, vragen, feedback en tips ...
i.v.m. uw beursbezoek en bel, mail of schrijf ze ons door.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Straffe cijfers :
Van 2011 t.e.m. 2015 isoleerden wij met een 20-tal eigen vakmensen in meer dan 3.500 particuliere woningen
ca. 150.000 m² spouwmuren en 185.000 m² daken of zoldervloeren. Elke m² met dezelfde zorg geplaatst !
Sinds 2011 meten wij ook effectief onze klantentevredenheid met een grote eindejaarsenquête.
De respons hierop mag gezien worden : over de periode 2011-2014 was 77 % van onze klanten zéér tevreden
over de uitvoering, 22 % tevreden. En tevreden klanten, daar doen wij het uiteindelijk voor !

Vraag uw vrijblijvende prijsofferte met berekening van de actuele premies !
HUIDIGE ISOLATIEPREMIES & FISCALE VOORDELEN : Lees meer op pag 4 !
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JAAR garantie op spouwmuurisolatie !
Nieuw sinds 1 november 2015 : via het Cavity Wall Warranty Fund (CWWF) bieden wij u
voor uitvoeringen met Supafil - hét veiligste isolatiemateriaal voor spouwmuurisolatie maar liefst 25 jaar garantie op product én uitvoering en dit voor een zeer beperkte bijdrage.
Het CWWF werkt als een onafhankelijk garantiefonds en zal na de werken een garantiecertificaat
uitreiken, dat gekoppeld wordt aan de woning en deze dus een tastbare meerwaarde geeft.
Kiezen voor Isolatie Verhoeven is kiezen voor een betrouwbare en ATG-gecertificeerde partner die
werkt met het veiligste isolatiemateriaal op de markt én u via de CWWF 25 jaar gemoedsrust biedt.
Als dat geen glasharde garanties zijn !
Onze kwaliteit, know-how en ervaring gaan al meer dan 30 jaar mee ! Vraag zeker naar referenties …
Bekijk de video van een uitvoering op onze website.

Vochtexpertise & injecties tegen opstijgend vocht :
Heeft u last van condensatie, opstijgend vocht of is het misschien een combinatie ? Trek met ons op onderzoek :
Aan de hand van thermografisch onderzoek, vochtmetingen en de gebruiksgeschiedenis van het gebouw trekken wij
samen met de klant op onderzoek naar de juiste diagnose en bijhorende remedie. Zoals steeds de aanpak van A tot Z.
Onze woningen worden steeds méér op de proef gesteld door ons klimaat en natte zachtere winters.
Intussen zijn woningen beter geïsoleerd en véél luchtdichter, soms zonder de bijhorende ventilatie.
Wij geven u raad over correct verwarmen en ventileren voor een gezonde woning.

Afwerking en renovaties : onze “one-stop-shop” !
Wil je bijkomende woonruimte onder het dak, zonder hinder van zomerhitte of winterkoude ? Ook voor de afwerking van een door ons
geïsoleerd dak kan je op onze diensten rekenen. We werken met eigen mensen of doen beroep op onderaannemers met topkwaliteit.
Wij werken uw zolder af met gyproc of planchettes (kleur en model naar keuze van de klant) tot een mooie kamer.
Dakramen (al dan niet geautomatiseerd en voorzien van zonwering, verduistering of een rolluik), verhogen van een dakspant, afbreken
van een oude schouw, uitbreidingen van elektrische of sanitaire installaties en andere … het kent voor ons geen geheimen meer.
NOOT ; Ook hier hanteren wij de aanpak van A tot Z, een “one-stop-shop”. Onze klanten kiezen bewust voor een totaaloplossing.
Ze getuigen maar al te graag op onze website over hun ervaringen. Lees er meer over in de rubriek ‘klantengetuigenissen’

Bekijk zeker het fotomateriaal met onze one-stop-shop realisaties ...
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Verkoop en/of plaatsing isolatiematerialen MET advies :
Geniet van onze expertise en vakmanschap, zonder u zorgen te maken over de praktische uitvoering !
Of krijg duidelijke uitleg voor plaatsing van de bij ons aangekochte isolatiematerialen en toebehoren.

Thermische vloer– en platdakisolatie en akoestische vloerisolatie :
Plaatsing van thermisch isolerende mortels en contactgeluidsisolatie voor vloeren.
Ook voor platte daken > 100 m² kan u bij ons terecht.

Na-isoleren van zoldervloeren : beloopbaar & onbeloopbaar
U gaat de zolder niet bewonen en dus niet verwarmen ? Dan kiest u best voor een
beloopbare of onbeloopbare zoldervloerisolatie. U kiest voor een systeem van
harde platen tot zachte dekens of een geblazen systeem.
Ligt de zoldervloer niet waterpas, wij corrigeren het indien u dat wenst.
Is het zolderluik aan vervanging toe ? Wij zorgen ervoor !

Na-isoleren van hellende daken, ook zonder onderdak !
Wenst u de zolder te gebruiken/bewonen, dan isoleert u het dak.
Is mijn dak geschikt ? : Uw dak moet waterdicht zijn, maar een onderdak is niet vereist.
Elk dak in goede staat is geschikt om te isoleren, wij adviseren bij twijfel.

Afwerking van zolders, dakramen, elektriciteit, ...
De verdere afwerking (dakramen, gyproc, planchettes, elektriciteit, …)
behoort ook tot onze service. Zie ook nieuwsrubriek ‘one-stop-shop.

Na-isoleren van (kruip)kelderplafonds :
De warmteverliezen via de vloer van het gelijkvloers beperken kan door het isoleren van het plafond van de
(kruip)kelder of garage met harde isolatieplaten. Onze isolatieplaten kunnen in het zicht blijven staan.

Na-isoleren van spouwmuren (door inblazen van Knauf Supafil wolvezels)
Wij plaatsen als ATG-goedgekeurd plaatser spouwmuurisolatie door het inblazen van Knauf “Supafil”
wolvezels in een gezonde niet-gevulde spouwmuur.
Een vrijblijvende voorafgaande inspectie sluit uit of de muur geschikt is of niet.
We bieden u bijkomend een garantie van 25 jaar (zie nieuwsrubriek)

Water- en vuilafstotend behandelen van gevels :
Hou uw muren proper, maak ze vocht– en vuilafstotend met een
onzichtbare behandeling (hydrofuge) met 10 jaar garantie.

Injecties tegen opstijgend vocht & vochtexpertise :
Heeft u last van opstijgend vocht of condensatie ? zie nieuwsrubriek

Renovatiewerken :
Ons vakgebied gaat verder dan isoleren alleen. Ook kleine renovaties (mét coördinatie) zijn mogelijk.
Wij maken uw plannen concreet met onze one-stop-shop aanpak !
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Premies & energiebesparing

Anno
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Tot 30/06/2016 verandert er op vlak van premies nog niets !
De geldende premies zijn tot dan :
- 6 tot 8 €/m² voor dak- & zoldervloersolatie
- 6 €/m² voor spouwmuurisolatie conform STS 71-1
- 6 €/m² voor (kruip)kelderisolatie
(premiebedragen voor uitgevoerde werken, bedragen te halveren voor
dak- of zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers)

Ook uw gemeente doet mogelijks een extra inspanning !
Het fiscaal voordeel van 30% op dak- en zoldervloerisolatie
blijft voorlopig nog voor 2016 bestaan.
Intussen bevestigde de Vlaamse Overheid dat vanaf 1/7/2016
aan het premiestelsel gesleuteld zal worden onder de vorm
van een trapsgewijze afbouw. Ook het verderbestaan van
het fiscaal voordeel vanaf 2017 is niet gegarandeerd.
Isolatie blijft hoe dan ook de veiligste investering op termijn.
Wij blijven benadrukken dat isoleren ook zonder premies
méér dan zinvol en snel terugverdiend is, maar waarom de
huidige steunmaatregelen laten liggen nu ze nog bestaan?
Wij rekenen alvast voor u de premies uit in onze offerte en
bezorgen u steeds de vooringevulde documenten.

Materiaal of uitgevoerd werk ?
Prijs/kwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres !
Isolatie moet goed worden geplaatst, zoniet zit u als
bouwheer nadien met problemen.
U kan bij ons materiaal kopen incl. advies en uitleg voor
een hoogwaardige uitvoering. Wij bieden pakketten aan
van isolatie en toebehoren. Of kies voor de makkelijkste
weg : plaatsing door onze eigen vakmensen.

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT U VAN ALLE PREMIES KAN GENIETEN, ZONDER ZORGEN

Steeds van harte welkom :
Kantoren : Leuvensesteenweg 51 bus 1 te 1910 Kampenhout
Op weekdagen kan u ons team medewerkers bereiken op (016) 65 05 05
Zij komen indien nodig vrijblijvend langs op afspraak.
Mail ons uw vragen op info@isolatieverhoeven.be en bezoek zeker onze
unieke isolatie-website : www.isolatieverhoeven.be
Onze site staat boordevol informatie over onze producten en isolatie in
het algemeen. Bekijk het fotoboek van werven boordevol tips.

www.facebook.com/
isolatieverhoeven

► BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.ISOLATIEVERHOEVEN.BE VOOR PRODUCTINFO, REFERENTIES !
► BEKIJK ONS ON-LINE FOTOBOEK VAN DIVERSE WERVEN MET MEER DAN 300 FOTO’S EN TIPS.

