Bijlage Vlaamse Energielening:
Plaatsen van (spouw)muurisolatie

Offertenummer:
Offertedatum:
Uitvoerder van de werken
Bedrijf:
Adres:

Woning waar de werken worden uitgevoerd
Klant:
Adres:

Ondernemingsnummer:
Omschrijving Isolatie
Geïsoleerde
oppervlakte
 Spouwmuur
m²
 Buitenmuur
m²
 Binnenmuur
m²

Soort
materiaal

Merk

Type

Λ-waarde of
Rd-waarde
W/mK
m²K/W
m²K/W

Aantal lagen

Totale
dikte
cm
cm
cm

Opgelet:
• De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese
Technische Goedkeuring).
• Alleen isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
• Bij de f actuur voor spouwmuurisolatie dient een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1 te worden
toegevoegd. (De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel
13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het
plaatsen van isolatie in spouwmuren.)
• Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
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Bijlage Vlaamse Energielening:
Plaatsen van (spouw)muurisolatie
Omschrijving werken
Prijs (excl. BTW)

1. Werfinrichting, stelling, veiligheid
€

2. Afkappen bestaand pleisterwerk / herstellen van de bestaande gevel
€

3. Verbreden van venstertabletten en dakoversteek
€

4. Plaatsen buitengevelisolatie (Rd-waarde nieuw geplaatste materiaal exclusief
€
afwerkingslaag≥ 3,0 m²K/W)

5. Levering en plaatsing van spouwmuurisolatie (conform STS 71-1) waarbij de spouw
€
volledig wordt opgevuld met isolatiemateriaal

6. Levering en plaatsing van een plint
€

7. Plaatsen van bescherming van de isolatie (crepi, plaatmateriaal, …enz.)
€

8. (Terug-)plaatsing van regenwaterafvoerbuizen
€

9. Werken voor plaatsing spouwmuurisolatie incl. boren van gaten in de gevel, opvullen
€
van de spouw en dichten van gaten.
 10. Behandeling van muren tegen opstijgend vocht (enkel in combinatie met
€
binnenmuurisolatie)
 11. Plaatsen van binnenmuurisolatie
€

BTW %

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Ondertekening door Aannemer
Datum
Naam
Handtekening
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