Groepsaankoop dakisolatie
ISOLATIE SARKING DAK

Algemene voorwaarden
De groepsaankoop dakisolatie richt zich enkel op particuliere inwoners van de deelnemende gemeenten. Alle geïnteresseerde
inwoners ontvangen van IGEAN een overzicht van de gekozen aannemers met hun prijzen en voorwaarden.
De prijzen binnen de groepsaankoop zijn geldig van 1.02.2018 tot en met 31.01.2019.
Alle prijzen zijn excl. BTW maar bevatten zowel materiaal, plaatsing als verplaatsingskosten.
De materialen aangeduid in het groen zijn ecologische materialen.
Er komt een overeenkomst tot stand enkel tussen de individuele inwoner en de aannemer en er kan op geen enkele wijze
verhaal uitgeoefend worden op de gemeente of IGEAN.
Hoe ga ik van start?
1. Als u beroep wenst te doen op de groepsaankoop, neemt u zelf contact op met een van de aannemers uit onze lijst en
verwijst naar de groepsaankoop dakisolatie van IGEAN.
2. De aannemer zal dan een afspraak maken om gratis ter plaatse te komen en gratis een vrijblijvende offerte op te maken op
maat van uw concrete situatie.
3. Extra werken buiten het bestek van de groepsaankoop worden duidelijk omschreven en met kostprijs vermeld in de offerte.
4. De offerte geeft een duidelijke en voldoende gedetailleerde omschrijving van de werken, de wijze van uitvoering en de
materialen.
5. Pas na wederzijdse goedkeuring van deze gedetailleerde, individuele prijsofferte ontstaat er een overeenkomst tussen de
aannemer en de bouwheer en kan er met de uitvoering van de werken gestart worden.
6. Na uitvoering van de werken wordt de factuur opgemaakt gericht aan de bouwheer. De factuur dient rechtstreeks aan het
bedrijf te worden betaald.
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PRIJZEN
R-waarde 4,5 m²K/W (100
mm) 60€/m²
R-waarde 5 m²K/W (120
mm) 64€/m²

EXTRA INFO
volledige dakrenovatie
40 % voorschot
alle regio’s

R-waarde 6 m²K/W (132
mm) 66,5€/m²

De R-waarde of Rd-waarde: geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte thermisch isoleert. Hoe hoger deze
waarde, hoe beter de thermische isolatie. De R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimaal 4,5m²K/W bedragen voor
het verkrijgen van premies in 2018.
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EXTRA WERKEN

Prijs (m²)

voorziet u aansluiting tussen dakisolatie en mogelijke toekomstige muurisolatie op vraag van de
eigenaar? JA/NEE

ja

worden bestaande (gemetste) schouwen (koudebruggen) vervangen door schouwpijpen?
JA/NEE

ja

plaatsen van een dakvloer op de bestaande constructie

25€/m²

plaatsen van onderdak

12€/m²

plaatsen van dakpannen (materiaal niet inbegrepen)

25 tot 180€/m²

plaatsen van leien (materiaal niet inbegrepen)

50 tot 150€/m²

aanwerken dakaansluiting buren

35€/lm

vernieuwen dakgoot type bakgoot (materiaal niet inbegrepen)

50€/lm

plaatsen van een dakraam type tuimelraam (materiaal niet inbegrepen) (min. U-waarden 1,1)

500€ per stuk

