Checklist

Dakisolatie

In deze checklist staan tips en aandachtspunten voor als je het dak van je huis wilt isoleren.
Hierdoor weet je zeker dat jij een isolatie specialist de juiste vragen stelt en de offertes goed
kunt beoordelen. Heb je vragen na het lezen van de checklist? Neem gerust contact met ons
op! Mail je vragen naar vragen@greenhome.nl of bel ons op 088 525 4100.

Voordat je een
offerte gaat opvragen
Voordat je een of meerdere offertes gaat

Hoe kies je een goede isolatie

opvragen bij isolatie bedrijven is het raadzaam

specialist?

rekening te houden met onderstaande punten:

Minstens zo belangrijk als de materiaalkeuze
is de keuze voor een isolatie specialist. Het
aanbrengen van dakisolatie is vakwerk. Indien

Kom je in aanmerking voor een

dit niet goed gebeurt heb je kans op lekkage of

subsidie?

rottende dakbalken. Op het GreenHome platform

Kijk op regionaalenergieloket.nl/subsidies of je

kun je recensies lezen over verschillende isolatie

in aanmerking komt voor subsidies, gunstige

specialisten en kun je inzien welke certificaten

leningen of een BTW regeling. Sommige isolatie

specialisten hebben. GreenHome raad SKG-

bedrijven helpen klanten met het aanvragen

IKOB en Insula gecertificeerde bedrijven aan.

van een subsidie. Vraag dit dus altijd aan de

Die hebben de juiste kennis en kunde in huis.

isolatie specialist indien je in aanmerking denkt

Ook wil je bij minstens twee bedrijven offertes

te komen voor een subsidie. Kijk ook goed naar

opvragen zodat je het aanbod met elkaar kunt

de voorwaarden van de subsidie, lening of BTW-

vergelijken. Vraag ook altijd welke garanties een

regeling.

isolatie specialist geeft. Bedrijven met het VENIN
keurmerk geven standaard 10 jaar garantie op hun
werkzaamheden.

Altijd zekerheid met de GreenHome Garantie!
Als er iets mis gaat bij het uitvoeren van je klus, dan baal je. Met de GreenHome Garantie
voorkom je dit probleem: als er iets mis gaat zorgen wij er voor dat de klus alsnog netjes wordt
afgerond door een (andere) betrouwbare vakspecialist.
Voorkom problemen met de vakspecialist
Tot €5.000 gedekt incl. persoonlijke support
Geldig bij afspraken direct gemaakt via GreenHome

Zijn er bijzonderheden aan het dak
waar de installateur van moet weten?

te voorkomen. Bij een schuin dak is het belangrijk

Informeer de installateur over de staat van je dak.

dat er wordt gekeken of er folie aanwezig is tussen

Heb je bijvoorbeeld plannen om in de

het dak en de dakpannen en of dit folie damp-

toekomst een dakkapel te plaatsen of zijn er

open of damp-dicht is.

recente aanpassingen doorgevoerd? En heb je
bijvoorbeeld last van vocht of verkleurde plekken
op zolder? Het is handig om vooraf dit soort

Welke isolatie methode beveelt de

zaken na te gaan zodat als de installateur langs

installateur aan?

komt je dit direct kan laten weten. Heb je vocht-

Dakisolatie kan in verschillende vormen worden

problemen of ben je daar bang voor? Laat dan de

uitgevoerd. De beste methode is vooral afhankelijk

klus zeker uitvoeren door een specialist. Vocht kan

van jouw type dak, of het dak aan vernieuwing toe

het hout in het dak aantasten en voor problemen

is of niet en of je een zolder hebt en hoe je deze

gaan zorgen.

gebruikt.

• Schuin dak

Als het isolatie bedrijf
langs komt

Als je een schuin dak hebt dat niet gerenoveerd

Je bent serieus geïnteresseerd in het isoleren

isolatiemateriaal tegen de binnenzijde van het

van de spouwmuur en je wilt offertes gaan

dak een goede mogelijkheid. Ook het isoleren

opvragen bij isolatie specialisten. Hieronder
vind je verschillende aandachtspunten en
vragen die je de bedrijven kunt stellen:

Is het dak van jouw huis geschikt om
te isoleren?
Een goede installateur kijkt altijd of de
dakbedekking (bij een plat dak) of de dakpannen
(bij een schuin dak) nog in goede staat zijn of dat
deze binnenkort aan vervanging toe zijn. Ook kijkt
hij bij een plat dak of de dakrand hoog genoeg is,
of dat deze opgehoogd moet worden om lekkages

hoeft te worden dan is het plaatsen van

via de buitenzijde een optie. Het is een afweging

interessant alternatief zijn. Het isoleren van

tussen kosten en isolatiewaarde die valt te

de zoldervloer gaat namelijk sneller dan het

behalen via deze twee ma- nieren. Omdat elk

isoleren van het dak en is bovendien goedkoper.

dak anders is moet een specialist naar het dak

Let dan wel op dat de toegang naar de zolder

kijken om daar een inschatting van te kunnen

wordt afgesloten met een deur of luik. Zo

maken.

voorkom je dat de warmte alsnog gemakkelijk
naar boven ontsnapt.

• Plat dak
Een plat dak wordt meestal en bij voorkeur
geïsoleerd aan de buitenkant door

Welke isolatiewaarde (Rc-waarde)

isolatiemateriaal op de dakbedekking aan

kan je halen?

te brengen. Bovenop het isolatiemateriaal

De Rc-waarde geeft aan wat de warmteweerstand

komt een laag ballast, meestal in de vorm

is van een isolatielaag. De Rc-waarde verschilt

van grind of tegels. Wordt de dakbedekking

per type isolatiemateriaal. Hoe hoger dit getal

vernieuwd? Dan wordt het isolatiemateriaal

hoe minder warmte een bepaald type materiaal

onder de dakbedekking aangebracht. Op de

doorlaat. Het is slim om een Rc-waarde van 4 of

isolatieplaten komt de nieuwe dakbedekking.

hoger te kiezen: met weinig extra kosten heb je
meer comfort en meer energiebesparing. Omdat

• Onverwarmde zoldervloer

warmte omhoog stijgt wil je in het dak liefst een

Heb je een zolder die je niet verwarmd? Dan

zo hoog mogelijke Rc-waarde behalen. Wil je

kan het aanbrengen van isolatiemateriaal

een extra energiezuinige of zelfs energieneutrale

aanbrengen op of in de zoldervloer een

woning? Dan is een Rc-waarde van minimaal 6 aan
te raden. Hoe dikker het isolatiemateriaal je kiest,
hoe hoger de Rc-waarde je haalt.

Welke isolatiemateriaal wordt
aanbevolen?
Het materiaal wat het meest geschikt is voor
jouw dak is afhankelijk van een aantal factoren:
de manier van isoleren, de dakconstructie,
hoeveel ruimte je beschikbaar hebt, de gewenste
isolatiewaarde en natuurlijk je eigen wensen met

De specialist kan je uiteindelijk het beste adviseren
over welke materiaal voor jouw situatie het meest
geschikt is

Hoe gaat het isolatiebedrijf om met
naden en kieren?
Vraag het isolatiebedrijf hoe het om gaat met het
dichten van naden en kieren. Er kan veel warmte
verloren gaan als deze niet goed worden afgedicht.
Vooral bij de rand of nok van het dak of bij een
betrekking tot kosten en budget. Veelgebruikte
materialen zijn:

rookgasafvoer van een cv-ketel kan men dit snel
vergeten.

• Plat dak
voor platte daken wordt gebruik gemaakt van
drukvaste isolatieplaten, zoals platen van EPS,
XPS, PUR, PIR, foamglas, glaswol of steenwol.

• Schuin dak
Voor schuine daken zijn er verschillende
isolatiematerialen, zoals glaswol, steenwol, EPS
parels, PUR- of PIR-platen en warmtestraling
reflecterende folies.

• Zoldervloer
Om de zoldervloer te isoleren zijn de meest
gebruikte materialen: cellulose (papier vlokken),
EPS parels, glaswol, steenwol en PUR of PIR
platen.

Bij een schuin dak: hoe wordt het
isolatiemateriaal afgedekt?
Indien je een schuin dak aan de binnenkant
isoleert is het belangrijk dat het nieuwe
isolatiemateriaal goed wordt afgewerkt. Hiermee
voorkom je dat er vocht in het dak komt wat tot rot
en schimmels kan leiden. Vraag daarom naar de
dampremmende werking van het materiaal.

Wat is verder nog handig om te
vragen?
• Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?
Meestal kan het dak in 1 dag geïsoleerd worden.

• Hoeveel ruimte heeft het isolatiebedrijf nodig

Beoordelen van de
offertes & overige tips

om het dak te isoleren?

Het vergelijken van verschillende offertes kan

Moet je bijvoorbeeld de zolder leegruimen?

best lastig zijn. Hieronder enkele tips die je

Hebben ze een hoogwerker nodig of moet

kunnen helpen bij het kiezen van de juiste

er een stijger worden neergezet? Vraag naar

offerte.

veiligheidsmaatregelen zodat het werk goed en
veilig kan worden uitgevoerd.

• Levert het isoleren van het dak nog
bijkomende werkzaamheden op?
Bijvoorbeeld het aanpassen van de dakrand
bij isolatie van een plat dak aan de buitenzijde.
Of de afwerking bij isolatie aan de binnenzijde

1. Garanties
Wanneer je voor dakisolatie kiest, zoek dan een
bedrijf dat minimaal 10 jaar garantie geeft op
alle, door hen uitgevoerde werkzaamheden en
geleverde materialen. Isolatie specialisten die
aangesloten zijn bij brancheorganisatie VENIN
bieden standaard 10 jaar garantie.

van een schuin dak: worden er bijvoorbeeld
gipsplaten geplaatst?

2. BTW op arbeidsloon
Om woningisolatie te stimuleren heeft de
overheid enkele jaren geleden een regeling

in het leven geroepen die de BTW op het
arbeidsloon verlaagt van 21% naar 6%. Kijk op
de factuur of hiermee rekening is gehouden.

• Toepassing van het BTW op arbeidsloon van
21% naar 6%.
• De dikte van het aangebrachte
isolatiemateriaal en de bijbehorende
minimale Rc-waarde.

3. Branchevereniging
VENIN is een branche vereniging voor
het isoleren van woningen. Bedrijven die
aangesloten zijn bij deze brancheverenigingen
bieden standaard 10 jaar garantie op het
isolatiemateriaal en de uitvoering van de
werkzaamheden.

• De certificering die het isolatie bedrijf heeft.
Bedrijven kunnen SKG-IKOB (BRL 2110)
gecertificeerd zijn.
• De branchevereniging waar het bedrijf is
aangesloten.
• De garanties die het bedrijf geeft en
voor hoeveel jaar. Bij VENIN aangesloten
bedrijven geven 10 jaar garantie op

4. Overig
In de uiteindelijke offerte wil je minimaal de
volgende punten terugzien:

isolatiemateriaal en uitvoering.
Veel succes!

• Een omschrijving van alle werkzaamheden
en de oppervlakte van het te isoleren dak.

Ga voor meer informatie naar:

www.greenhome.nl
GreenHome is partner van ruim 65 gemeenten

Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit ebook.

