Investeer duurzaam in uw vastgoed!
Praktische stappen voor particuliere verhuurders

Het verduurzamen van uw vastgoed draagt bij aan een toekomstbestendige
portefeuille en comfortabele en gezonde woningen voor de huurder.
Begin daarom nu met isoleren: zo bent u verplichte maatregelen op termijn
voor en verhoogt u de waarde van uw bezit.
Deze folder bevat praktische, betaalbare en technisch haalbare oplossingen,
passend bj de toekomstige aansluiting op het warmtenet (of een andere hoge
temperatuur verwarmingsoplossing). Van deze investeringen krjgt u geen spjt.

Dit is een aanvulling op de folder ‘Uw huis aardgasvrj – Wat kunt u zelf doen?’

Isoleer het glas en maak ventilatievoorzieningen
Leg douchewarmte terugwinning aan
Isoleer daken en/of vloeren

Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:

dichtzetten van ventilatievoorzieningen
niet te makkeljk.

aanbrengen bj een steens muur.

Bj wjziging van materiaal en/of indeling
van kozjnen en ramen in de voorgevel is
een omgevingsvergunning vereist.
Kjk op www.omgevingsloket.nl

Het heeft technisch de voorkeur een gevel
geheel aan de buitenkant te isoleren. Is dat
niet mogeljk, overweeg dan in ieder geval
de genoemde stappen.

Waar moet ik op letten?

bewoners: instrueer ze goed en maak het
te verkleinen ten minste 3 cm isolatie

rooster. Minimaal 1 ventilatievoorziening

op condensatie op een ongeïsoleerde

Laat dus om het risico op condensvorming

boven de vloer, al dan niet afgedekt met een

vervanging door HR++ glas ontstaat risico

per kamer en per buitengevel is nodig.

raam, kozjn of gevel op minimaal 1,8 m.

isolatie van andere geveldelen. Bj glas-

Houd ook rekening met gedrag van

ventilatievoorziening is een opening in een

Onderzoek wel eerst de noodzaak van extra

de constructie en kan tot schimmel leiden.

Goede ventilatie is noodzakeljk. Een goede

Plaats HR++ glas overal waar het kan.

buitengevel. Vocht in de gevel is slecht voor

Ventilatie

Onderzoek gevel

Glasisolatie

Dicht alle kieren

Stap 1:

Hoe werkt het?

Geïsoleerd vooroologs appartement

Praktische stappen om te komen tot een

Isoleer de vloer

Stap 4:

en portieken!

kopgevels, balkons

en koudebruggen bij

op condensrisico’s

de binnenkant extra

Let bij isoleren van

alle kieren!

Dicht eerst

Stap 1:

terugwinning aan

draaiende delen.

vervang dan alleen de

van het kozijn goed,

Is de onderhoudsstaat

ventilatie niet!

Vergeet de

aan waar het kan.

Breng HR++ glas

Stap 2:

scheuren als u de binnenzijde isoleert.

Zorg ook voor goed voegwerk en repareer

Leg douchewarmte

Stap 3:

(liefst buitenzijde)

Isoleer het dak

Stap 4:

door een expert.

over uw situatie

Laat u informeren

Let op!

Uitdagingen
Enkelsteens muur, enkel glas, herstel kozjnen

Voor een appartement uit ca. 1930
van 80 m2, met 15 m2 glas.

Ventilatie: afzuiging in keuken en bad-

Detail gevelisolatie

Verwarmd

Verwarmd

Isolatie ca. 1 m.
doortrekken

Controleer
kierdichting
Detail vloeren

in te passen is

Isolatie

Zorg voor goede
luchtdichting

Overweeg akoestische en
luchtdichte ondervloer

Bj behoud kozjnen: ga na of HR++ glas

(bjvoorbeeld van houtvezelplaat)

Wjzigingen voorbehouden. Actualiteit van de informatie in deze folder: november 2018.

Onverwarmd /
buitenruimte

Isolatie helemaal
doortrekken over wand

4

Overweeg toepassen van akoestische,

3

thermische en luchtdichte ondervloeren

Vloeren en plafonds volledig luchtdicht

aan portiekopgang

Een gezonde én toekomstbestendige woning
2

de koude zjden en de ruimtes grenzend

60% gas (= 600 m ) of ca. € 360 per jaar

Condensatie: voldoende isolatie over

1

3

Aandachtspunten

Besparing huurder

Energielabel E naar minimaal energielabel C

Extra: afdichten schoorsteenkanalen

kamer, ventilatieroosters in de kozjnen

tenminste 10 punten of € 600 per jaar

Woningwaarderingstelsel (WWS):

Opbrengsten verhuurder

4

3

naar Rc >1,3

Exclusief kozjnen en ventilatievoorzieningen

dik verhoogt de isolatiewaarde van Rc 0,3

Binnenisolatie: houtvezelplaat van 3 cm

Inclusief montage en afvoer

2

Totaal: € 3.400 – € 3.900

Binnenisolatie: € 100 per m

Beglazing vervangen door HR++ glas

1

HR++ beglazing: € 100 – € 130 per m2 glas
2

Maatregelenpakket

Kosten

nodig en geen/beperkte ventilatie aanwezig.

Praktjkvoorbeeld Loudonstraat

Rekenvoorbeeld

