
                    

Aanmeldingsformulier 

Spouwmuurisolatie Bunders/Dotterveld 

We hebben voor de wijk Bunders/Dotterveld een aangescherpte actie opgezet voor spouwmuurisolatie. 

Daar is ook onderstaande actie gepresenteerd met betrekking tot spouwmuurisolatie. Overweegt u om u buitenmuren van uw huis te laten na-isoleren? 
Wilt u daarvoor vrijblijvend laten onderzoeken wat de spouwmuurisolatie-actie voor Bunders/Dotterveld voor u kan betekenen? Vul dan hieronder u 
gegevens in en een adviseur van Takkenkamp Isolatie neemt contact met u op voor een vrijblijvend adviesgesprek.  
 
Uw gegevens: 

Voor- en achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
Spouwmuurisolatie door Takkenkamp Isolatie: 
Takkenkamp is een isolatiebedrijf dat al vele jaren actief is in het isoleren en na-isoleren van spouwmuren. Vanuit het project SMILE-Oisterwijk zijn er met 
Takkenkamp afspraken gemaakt onder welke voorwaarden zij in de wijk Bunders/Dotterveld (en eventueel daarbuiten) de spouwmuren kunnen na-isoleren. 
Op de achterzijde van dit aanmeldingsformulier vindt u de voorwaarden. Takkenkamp zal altijd eerst, tijdens een vrijblijvend adviesgesprek, uw huis 
onderzoeken en een offerte op maat voor u maken. Daarna beslist u of u wel of niet de spouwmuren van u huis laat isoleren. Op de achterzijde staan de 
prijzen die voor het maken van de offerte gehanteerd worden.  
 
 

Het ingevulde formulier dient u in te sturen naar Takkenkamp (bij voorkeur per mail: scannen of foto van deze pagina maken): 

Postadres: Postbus 2244, 5202 CE ‘s-Hertogenbosch  

E-mailadres: edwin@takkenkamp-isolatie.nl 

Telefoonnummer: 073 61 58 000  

https://www.takkenkamp-isolatie.nl/
mailto:edwin@takkenkamp-isolatie.nl


                    

 Actieprijzen t.b.v. Oisterwijk wijkgerichte aanpak in Bunder/Dotterveld 
* niet geldig in combinatie met andere acties van Takkenkamp Isolatie B.V. 

 
 
Prijzenkaart na-isolatie G-EGW tot 31-12-2021 (muv IsoEasy 100 mm) 
Indexering van prijzen mogelijk. 
[G-EGW = grondgebonden eengezinswoningen] 
 
 

Kwaliteit / Type Isolatiemateriaal Spouwmuurbreedte Prijs excl. BTW Incl. BTW 
HR++ Supafil* Vergin minerale glaswolvlok < 70 mm. / Ø 22 mm. € 15,75 p/m² € 17,72 p/m² 
HR++ Supafil* Vergin minerale glaswolvlok < 70 mm. / Ø 18 mm. € 17,85 p/m² € 20,08 p/m² 
HR++ Supearl Gebonden polystyreen parels < 70 mm. / Ø 18 mm. € 16,80 p/m² € 18,90 p/m² 
Aminotherm Schuim (conditioneren na-isolatie) < 70 mm. / Ø 18 mm. € 17,33 p/m² € 19,50 p/m² 
 
Binnendakisolatie                             IsoEasy, 100 mm                                         Rc waarde 3.5                       prijs geldigheid: tot 01-02-2021         € 83,65 p/m² 
Binnendakisolatie                             Isovlas TG Elegant, 160 mm                      Rc waarde 4.0                                                                                        € 84,60 p/m2  
 
Uitgangspunt is een bereikbare woning. Een warme opname per woning is een pre om maatwerk en additionele kosten vooraf per woning in beeld te brengen.  
Prijzen zijn inclusief spouwmuurafscheiders en ventilatieroosters t.b.v. ventilatie van de kruipruimte (indien aanwezig), exclusief extra klimmateriaal (steigerwerk, 
hoogwerker). 
Wij gaan uit er vanuit dat de gevels in goede staat verkeren; eventueel scheurherstel etc. is niet in onze prijs meegenomen. 
 
* Prijzen zijn inclusief bijdrage SKG-IKOB  
 
 

Additionele eenheidsprijzen voor materialen, uren en stuksprijzen . 
Spouwmuurisolatie: Incl. BTW 
Toeslag per cm extra spouwbreedte (Supafil) € 0,84 p/m2 
Toeslag per cm extra spouwbreedte (Aminotherm) € 1,12 p/m2 
Toeslag per cm extra spouwbreedte (Neopixels) € 1,12 p/m2 
 
BTW 9% (geldt voor loon) en 21% (op materialen). 
 

 

https://www.takkenkamp-isolatie.nl/

