Groepsaankoop dakisolatie
ISOLATIE WARM PLAT 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.

ISOLATIE WARM PLAT DAK
PRODUCT
EPS
Eco EPS 20SE

PIR
Enertherm

AANBIEDER

PRIJZEN

Dakwerken Roothans
Lerenveld 41
2547 Lint
T 0475 75 07 65
E info@dakwerkenroothans,be
www.dakwerkenroothans.be

R-waarde 4,5 m²K/W (150
mm) 31€/m²

Dakwerken Roothans
Lerenveld 41
2547 Lint
T 0475 75 07 65
E info@dakwerkenroothans,be
www.dakwerkenroothans.be

R-waarde 4,5 m²K/W (100
mm) 35€/m²

R-waarde 5 m²K/W (160
mm) 33,5€/m²

EXTRA INFO
volledige dakrenovatie
40 % voorschot
alle regio’s

R-waarde 6 m²K/W (195
mm) 42€/m²
volledige dakrenovatie
40 % voorschot
alle regio’s

R-waarde 5 m²K/W
(110mm) 37€/m²
R-waarde 6m²
K/W(132mm) 42€/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.

ISOLATIE WARM PLAT DAK
EXTRA WERKEN

Materiaal

plaatsen van een
waterdichte dakbedekking

EPDM/roofing

30€ tot 50€/m²

hout

12€/lm

verhogen van dakrand
plaatsen van
luchtdichtheidsscherm aan
de warmste kant v/d isolatie
aanwerken van dakrand
weghalen van belasting nl.
keien. prijs per m²

dampscherm roofing

Alu

Dikte (mm)

3 mm

Prijs (m²)

9€/m²

28€/lm
10€m²

