
Kruipruimte isolatie

Inkoopregeling 2019/20

Te gebruiken voor iedereen binnen Nieuwegein

Ondanks dat deze presentatie met zorg gemaakt is kunnen er geen rechten aan ontleend worden
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Wat moet ik 
doen

Door wie kan ik 
het laten doen

Hoe kan ik het 
financieren, 

betaal ik niet te 
veel

Dat geeft 
vast een 

hoop gedoe

Ik wil wel verduurzamen, 
CO2 verminderen en geld 
besparen en comfortabel 

wonen!  Maar?



Onze energieambassadeurs 
enthousiasmeren je met een 
warmte scan en energie 
gesprek

We organiseren 
informatie 
bijeenkomsten

We zijn vrijwilligers 
zonder commerciële 
belangen

We helpen particulieren 
de weg te vinden

We ondersteunen buurt 
initiatieven (samen is 
beter en leuker)

We denken mee met de 
gemeente over de weg 
naar Energie neutraal

We organiseren 
inkoop acties Zoals 

Kruipruimte 
isolatie



Wat is jouw ambitie

• Basis, korte termijn terug verdienen

• Comfort, mag wat meer kosten, lekker leven

• Duurzaam, langere termijn, kijk ook naar woning waarde, voor het 
klimaat

• Ambitieus, koploper, energie neutraal, van het gas af, 



Wat is jouw startpunt, isolatie eisen in de loop der tijd
Constructie 1965 1975 1979 1982 1987 1990 1992 199

6
199
8

2000 2006 2011 2015 2021

Dak 0,86 1,03 1,29 1,3 2.0 2,5 2,5 6 m2K/W

Buitenwand 0,43 0,69 1,29 1,3 2 2,5 2,5 4,5 m2K/W

Vloer bgg 0,17 0,26 0,52 1,3 1,3 1,3 2,5 3,5 m2K/W

Glas woonvertrek Enk.
(0,17)

Enk.
(0,17)

Dub. 
(0,36)

Dub.
(0,36)

Dub.
(0,36)

Dub.
(0,36)

Dub.
(0,36)

1,65*
(0,6)

W/m2K
m2K/W

Glas slaapvertrek Enk.
(0,17)

Enk.
(0,17)

Enk.
(0,17)

Enk.
(0,17)

Enk.
(0,17)

Enk.
(0,17)

Dub.
(0,36)

1,65* 
(0,6)

W/m2K
m2K/W

Energie Prestatie 
Coëfficiënt

1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 -/-

Bijna ENeGie neutraal beng kWh/m
2vloer 
jaar

• Op basis van bouwjaar kan herleid worden in welke mate de woning geïsoleerd is bij de bouw
• E.e.a. volgens Voorschriften en wenken 1965, modelbouwverordening 176-1990 en Bouwbesluit 1992 

en verder.
• * U waarde glas als gemiddelde van glas en kozijn



Warmte verlies kruipruimte, hoe werkt dat

Temperatuurverschil is 20o

Begane grond vloer

Kruipruimte

Gevel

Fundering

20o

10o

17o
Temperatuurverschil is 10o

0o

20o

Bij gelijke isolatie is 
warmteverlies door m2 

gevel groter dan door m2 
vloer



Warmte verlies kruipruimte, hoe werkt dat

Vloertemperatuur wordt hoger

Begane grond vloer

Kruipruimte

Gevel

Fundering

Isolatie

20o

10o

17o

Bij vloerisolatie stijgt de vloer 
temperatuur en kan de 

thermostaat iets lager -> extra 
energie besparing

20 o -> 19,5 o

10o

19o



Warmte verlies kruipruimte, hoe werkt dat

Temp. verschil is 25o

Begane grond vloer

Kruipruimte

Gevel

Fundering

Bij vloerverwarming

20o

35o
27o

10o

20o

10o

17o
Temp. verschil is 10o

Bij vloerverwarming is 
besparing 2 á 3 keer zo 

groot



Warmte verlies kruipruimte, hoe werkt dat

Begane grond vloer

Kruipruimte

Gevel

Fundering

Meteen nieuwbouw 
kwaliteit, een 

geenspijt maatregel

Max 6 cm spouw
-> R max 1,5 hoger

Meestal voldoende ruimte om R met 
3,5 of zelfs 5 te verhogen



Kruipruimte isolatie

• Geen overlast in de woning, (tenzij kruipluik in woonkamer zit)

• Duurt een uur tot een dag, afhankelijk van de soort

• Geen schade of sporen zichtbaar



Past kruipruimte isolatie bij jouw ambitie

• Heb je vloerverwarming dan is het een must, bij voorkeur R naar 5 
brengen. Past al in ambitie Basis

• Heb je geen vloerverwarming dan moet je toch al een beetje tegen 
de ambitie Comfort aan zitten.



Soorten Kruipruimte isolatie
Kruipruimte is vochttechnisch een vervelend ding

• Zomer

• Condens op koudwaterleidingen

• Najaar

• Condens overal

• Staat soms blank

warm warm

warm

warm

wordt warm

warm
koud

verdampen

condenseren



Soorten kruipruimte isolatie

• Vloerisolatie • Bodemisolatie

warm

koud

warm

warm

• Alle met elkaar verbonden kruipruimten op gelijke wijze 
isoleren

Warmte verlies

Vloerisolatie is 
effectiever dan 
bodem isolatie



Schade aan betonvloeren

• Niet alle vloeren hebben schade

• Bij geen schade, inspectie 
rapport voor aanbrengen isolatie

• Bij Schade let op inspecteer-
baarheid (bodem isolatie)

• Of t.z.t. vloer vervangen
door geïsoleerde 



“Warmte” kruipruimte

• Warm door vloerverwarming of warme woonkamer? Is over na 
isolatie.

• Isoleer verwarmings- en warmtapwaterleidingen

• Warmte van stadsverwarmingsleidingen. Mag je niets aan doen. 
Warmte is “gratis”

• Kruipruimte blijft warm dan bodem isolatie

• Bij warme kruipruimte meer risico op vocht in huis, 
gebruik bodemfolie



Check je vloer

• Milieu centraal, informatief, compleet, onpartijdig, 
van overheid

• https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-
besparen/vloerisolatie/

• Kies Check je vloer

• Advies is voorzichtig, veelal vloerisolatie in 
combinatie met bodem folie

• Heeft u op dit moment geen vocht klachten of 
muffe geur in uw woning dan kan u, bij 
vloerisolatie met Icynene of meerlaagse isolatie 
folie, de bodemfolie weg laten. 
Doe dit altijd in overleg met 
het isolatiebedrijf.

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/vloerisolatie/


Inkoopregeling

• Op basis van prijs, kwaliteit en certificering 
hebben we drie isolatiebedrijven gekozen

• Geldigheid regeling: zolang als win - win in 
evenwicht is
• Voor jou: Goede prijs, goede service, 

betrouwbaar, transparant
• Voor isolatiebedrijf: voldoende aantal adressen 

voor opname en voldoende opdrachten uit 
opnames

• Enige pressie middel is beëindigen regeling

• Geen belang bij Energie-N



Gespoten schuim

• Icynene H2foam lite
• Geen schadelijke drijfgassen maar water 

om te expanderen. 
• Funderingswanden worden mee 

geïsoleerd. 
• Profijt Isolatie is het goedkoopst. Brengen 

echter geen bodemfolie aan. Ook lage 
kruipruimten, deze zijn daarna echter 
slecht begaanbaar. 

• De Isolatie specialist is duurder
maar kan ook meteen bodemfolie 
aanbrengen. Alleen kruipruimten 
hoger dan 60 cm



Thermokussens

• Drie lagen reflecterende folie. 

• Duurzaam Bouwen keurmerk. 

• Altijd gecombineerd met een bodemfolie.

• De Isolatie Specialist gebruikt Trifoil en heeft 
de laagste prijs. Alleen kruipruimten 50 cm of 
hoger

• Rondomisoleren gebruikt TonZon. Het tarief 
per vierkante meter is afhankelijk van de 
totale te isoleren oppervlakte. Bij 
kruipruimten lager dan 45 cm worden op het 
tarief opslagen van 15 – 30 % 
gehanteerd. Onder deze omstandig-
heden moeten de mensen vaker 
pauzeren en mogen ook wat extra’s 
verdienen. 

• Maximaal een Rc van 3,8. 



Meerlaagse Isolatiefolie

• Combinatie tussen reflecterende folie en 
noppenfolie. 

• Ook hier hebben we Isolatie specialist en 
Rondomisoleren. De zelfde opslagen en 
kruipruimte hoogtes als genoemd bij 
thermokussens zijn van toepassing. 

• De isolatie specialist levert PIFisolatiefolie

• Rondomisoleren levert ISObooster 7. 

• Bij een R van 3,5 is Rondomisoleren 
goedkoper. Bij een R van 5 kom je terecht bij 
de Isolatie Specialist.

• Rondomisoleren brengt altijd een 
bodemfolie aan (in de prijs) bij de 
Isolatie specialist is dat een optie. 



Bodemisolatie

• Laatste redmiddel bij lage kruipruimten 

• Beperkt isolerend effect (rond de R=2,5) 

• Bodemisolatie bestaat uit kleine losse 
korreltjes die bij lekkage in het milieu 
kunnen komen. 

• Zorgt ook voor minder vocht in de 
kruipruimte en blijft drijven. 

• De isolatie specialist levert HR 
bodemisolatie. De prijs is 
afhankelijk van de laagdikte. 



Richtprijzen inkoopregeling 



Proces

• De bewoner kiest materiaal, 
Energie-N kan helpen 
www.energie-n.nl

http://www.energie-n.nl/


Proces

• Bewoner meldt zich aan bij het 
energie loket van de gemeente 
https://jouwhuisslimmer.nl/dien
st/aanmeldpagina-
inkoopregeling-energie-
n/?gem=nieuwegein

https://jouwhuisslimmer.nl/dienst/aanmeldpagina-inkoopregeling-energie-n/?gem=nieuwegein


Proces



Proces

• Het isolatiebedrijf neemt contact op met de bewoner en maakt een 
afspraak voor de opname van de situatie van de vloer.

• De opname vindt plaats en isolatiebedrijf maakt offerte.

• Bewoner verstrekt de opdracht aan isolatiebedrijf.

• Het isolatiebedrijf plant in overleg met de bewoner de 
werkzaamheden, voert werkzaamheden uit.

• De bewoner betaalt, PIN ter plaatse.

• Energie-N hoort graag feedback van bewoner en isolatiebedrijf.



Subsidie

• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) https://www.rvo.nl/subsidie-
en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner

• Voor vloer isolatie kan je € 7 en voor bodemisolatie kan je € 4 per m2 
subsidie krijgen

• De leverancier verstrekt je na het aanbrengen het, ingevulde en van foto’s 
voorziene, uitvoerdersformulier. 

• Naast de kruipruimte isolatie moet je ook nog een tweede maatregel 
nemen!!!!!!

• Met twee van deze formulieren kan je zelf de subsidie 
aanvragen. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner


Financiering
Duurzaamheidslening

Voor wie?: 

• Eigenaar-bewoner, max. leeftijd 75 jaar

• iedereen met voldoende financiële ruimte 

• https://svn.nl/berekenen/persoonlijke-
lening/Nieuwegein/16591

Wat?:

• Rente 1,6%

• Minimaal €2.500, maximaal €25.000

• Vaste rente gedurende looptijd 

• Looptijd 15 jaar  (180 maanden) 

• Vast bedrag per maand

• Tussentijds boetevrij aflossen (bijvoorbeeld 
bij verkoop)

• Rente soms aftrekbaar van belastingen

Verzilverlening

voor wie?:

• Eigenaar-bewoner, beide partners bereiken 
binnen 10 jaar pensioengerechtigde leeftijd

• https://svn.nl/lening/Nieuwegein/svn-
verzilverlening/16592

• Voldoende overwaarde huis 

Wat?:

• Hypothecaire lening (notaris kosten)

• Rente 1,7%

• Minimaal €2.500, maximaal €25.000

• Vaste rente 40 jaar (Max. looptijd 75 jaar)

• Tussentijds boetevrij af te lossen

• Geen verhoging maandlasten 

https://svn.nl/berekenen/persoonlijke-lening/Nieuwegein/16591
https://svn.nl/lening/Nieuwegein/svn-verzilverlening/16592


Toekomstige bijeenkomsten

• 27-2-2020 Collectieve inkoop Kruipruimte isolatie

• 11-3-2020 Verduurzamen woningen Hoogzandveld

• 25-3-2020 Collectieve inkoop divers

• 15-4-2020 Verduurzamen woningen …..

• 22-4-2020 XL bijeenkomst met markt en lezingen, 



Vragen?


