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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Dakisolatie checklist



De zolder

Binnenkant dak

Nieuwe dakbedekking

Is je zolder in gebruik en is deze verwarmd? Als het antwoord
nee is, en je wilt deze in de toekomst ook niet in gebruik gaan
nemen, dan is het isoleren van je zoldervloer de goedkoopste,
gemakkelijkste en snelste manier om je dak te isoleren.
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Is je dak aan renovatie toe? Als het antwoord hierop nee is, dan
kun je deze het makkelijkste via de binnenkant isoleren. Dit kan
zowel bij schuine- als platte daken. Houd er dan rekening mee
dat je binnen wel ruimte zal verliezen en dat je gebruik maakt
van een dampremmend folie. Ook is het erg belangrijk dat het
isolatiemateriaal naadloos wordt aangebracht.

Heb je nieuwe dakbedekking nodig? Is het antwoord hierop ja,
dan kun je twee vliegen in één klap slaan. Je kunt een nieuw
dak laten plaatsen en hier dan direct ook isolatiemateriaal
onder aan laten brengen. Ook dit kan voor zowel platte- als
schuine daken worden gerealiseerd. Dit is de duurste optie,
maar het resultaat is erg goed. Daarnaast heb je weer een
nieuw dak die er zeker tientallen jaren tegenaan kan.



Glaswol

Purschuim

Een uitgebreide omschrijving
van de werkzaamheden

Certificering en keurmerken
van het bedrijf

Einddatum van de offerte

Moet je een aanbetaling doen?

De garanties

Een uitgebreide omschrijving
van de gebruikte materialen

Een uitgebreide omschrijving
van de totale kosten
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Glaswol is flexibel en ook akoestisch isolerend dus je zal
minder last hebben van geluiden van buiten.

Purschuim wordt ook regelmatig tegen de binnenkant van
het dak gespoten en dit heeft een zeer goede
isolatiewaarde. Soms kan het goed zijn om de dikte van het
materiaal in de gaten te houden, omdat je aan de
binnenkant van het dak ruimte verliest.

Ook andere kwaliteiten zoals brandwerendheid en
vochtbestendigheid kunnen doorslaggevend zijn bij het
uitkiezen van het materiaal.

3. Een isolatiespecialist kiezen
Voordelige vakspecialist nodig? Vraag hier offertes op! De
volgende punten moeten in de offerte staan:

https://dakisolatieprijzen.nl/offertes/?postcode=


Voor de werkzaamheden

Bespreek de garantie,
onderhoud, vervolgafspraak

Controleer de eindfactuur

Leg waardevolle spullen veilig
weg

Houd toezicht

Vraag vrij zodat je thuis kan zijn

Zorg dat de zolder vrij en
toegankelijk is
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4. Voor, tijdens en na de klus

Zorg dat er koffie en thee in
huis is

Tijdens de werkzaamheden

Na de werkzaamheden

Schrijf een online recensie

Begin met besparen!


