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Isoleren van een ouder (bestaand) huis
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• Hoofdvestiging Maastricht aan de 

Kotterweg 16 in de Beatrixhaven

• Nevenvestiging in Riemst (België)

• Na-isolatie bestaande woningen voor

de zakelijke- en particuliere markt

• Nieuwbouw en herbestemming
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Waarom isoleren?
3 van de 4 woningen in Nederland zijn niet goed geïsoleerd.
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Waarom isoleren?

• lager gasverbruik waardoor een lagere energierekening (lagere maandlasten)

• beter wooncomfort door aangenamere woning 

• minder kans op schimmelvorming

• meer mogelijkheden voor duurzame verwarmingssystemen (warmtepomp)

• beter energielabel 

• hogere woningwaarde bij verkoop

• lagere CO2 uitstoot en daardoor een beter klimaat
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Waarom isoleren?

Energie besparen in het kort

Warm water maakt zo’n 10 procent van onze energierekening 
uit. Het meeste warm water is om te douchen. Alle apparaten en 
lampen in huis zorgen samen voor 35 procent van je 
energierekening. De vaste kosten voor je aansluiting op het 
gasnet en elektriciteitsnet zijn 12 procent van de 
energierekening. 

Bijna de helft (43%) van de energierekening bestaat 
uit verwarmingskosten. Hier valt dus veel winst te behalen. 

Bron: Milieu Centraal: 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/
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energie besparen volgens Trias energetica
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Energieverlies in een huis
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Beter wooncomfort door te isoleren

Door te isoleren verdwijnt de koude luchtstroom 
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Minder kans op schimmelvorming door te isoleren

Hierbij ook de ventilatie in de woning bekijken 
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Besparingen tussenwoning

Besparingen 2019 volgens Milieu Centraal: 

Gemiddelde woning met 3 bewoners

HR-Combiketel, geen isolatie en enkel glas

Gasprijs € 0,79 per m3
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Besparingen hoekwoning

Besparingen 2019 volgens Milieu Centraal: 

Gemiddelde woning met 3 bewoners

HR-Combiketel, geen isolatie en enkel glas

Gasprijs € 0,79 per m3
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Besparingen vrijstaande woning

Besparingen 2019 volgens Milieu Centraal: 

Gemiddelde woning met 3 bewoners

HR-Combiketel, geen isolatie en enkel glas

Gasprijs € 0,79 per m3



Verbeter spouw-, vloer- en dakisolatie !

1414

Stappenplan energie besparen

Is er reeds isolatie aanwezig ?

Spouw zo goed als mogelijk (Rc > 1.5 m2.K/W)

Vloer naar goed tot zeer goed (Rc > 2,5 m2.K/W)

Dak naar zeer goed (Rc > 3,5 m2.K/W)
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Stappenplan energie besparen

Bron: Milieu Centraal: 

• Rc is minder dan 1,0 ( 0 tot 3 cm)  slechte isolatie

• Rc = 1,0 tot 1,7  (3 tot 7 cm)          matige isolatie

• Rc = 2,2 tot 2,9 ( 8 tot 10 cm)        goede isolatie

• Rc = 3,5 of meer (vanaf 13 cm)     zeer goede isolatie 
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Wat kan Bameco voor u betekenen
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Spouwmuurisolatie

Dakisolatie

Vloerisolatie

Brandveilige isolatie

Isolatie verwijderen

Infra rood onderzoek

Endoscopisch onderzoek

Ontzorgen opdrachtgever

Buitengevel isolatie
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Door eigen opgeleid personeel.Uitvoering

Met de geschikte machines en gereedschappen.

Innovatief dus ook lastige situaties kunnen aangepakt worden.

Oplossingsgericht.

Goede nazorg.

De belangrijkste isolatiematerialen: Neopixels (EPS)

Enverifoam 

Isocell cellulose

Icynene gespoten isolatie
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Spouwmuurisolatie



2020

• Geen inzakking

• Vochtongevoelig

• Dampopen

• Duurzaam, mens/milieu vriendelijk

• Goede prijs/kwaliteitsverhouding

• Zelfdovend

• Beste kwaliteit

• λd= 0,033 W/m.K

• Niet zelfdovend

• Gunstige prijs / kwaliteit

• λd= 0,034 W/m.K

Neopixels Premium HR Insulation
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Spouwmuurisolatie met Enverifoam XD: dé oplossing voor woning > 1976

• Zeer goede kierdichting

• Naadloze isolatielaag

• Uitstekende isolatiewaarde

• Waterafstotend

• Luchtdicht

• Damp-open

• λd= 0,035 W/m.K

• Geen krimp

• Geen veroudering

• Brandklasse B2

• Komo Keurmerk

• Geurloos
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Dak-isolatie
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Icynene

• Milieuvriendelijk en onschadelijk alternatief voor PUR schuim.

• Watergedragen gespoten isolatieschuim. 

• Isolatie en luchtdichtheid in een handeling.

• Brandveilig (nauwelijks rookgassen en zelfdovend).

• Geen dampscherm nodig. 

• Naadloze aangebrachte isolatie. 

• Hydrofoob, geen wateropname. 

• Ademende isolatielaag.
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Isocell cellulose

• Naadloos aangebrachte isolatie. Brandveilig.

• Ongedierte bestendig.

• Nature Plus keurmerk (geen gebruik van boorzouten)

• Ecologisch en duurzaam (zeer lage CO2 footprint). 

• Ademende en vochtregulerende isolatielaag.

• Hoge warmtecapaciteit. 

• Nauwelijks afval. 
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Dakisolatie, prefab

• PIR platen met alu cachering 

• PIR platen met gipsplaat afwerking
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Dakisolatie, gespoten

• EPS-parels onder de dakpannen (via buiten)

• Icynene gespoten isolatieschuim

• Isocell gespoten cellulose
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vloer-isolatie
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Zoldervloer isolatie:
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Vloerisolatie begane grond en kruipruimteruimte
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Sonotex brandveilige isolatie

• Isolatiemateriaal: EPS of Resolschuim

• Afwerking: akoestische en brandveilige mortel

• Brandklasse: Bs1 d0

• Toepassing: kelder- en souterain plafonds 

• Prijstechnisch zeer interessant
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Subsidie op isoleren?

• Loopt vanaf 15 augustus 2019 t/m 31 December 2020

• Minimaal 2 isolatiemaatregelen 

• Uitvoerder moet ingeschreven staan bij KVK

• Aanvragen na uitvoering en betaling van het werk 

• Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie 

(ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner


3232

Subsidie op isoleren?

• € 5,00 per m2 op spouwmuurisolatie

• € 4,00 per m2 op bodemisolatie  

• € 7,00 per m2 op vloerisolatie (begane grondvloer)

• € 5,00 per m2 op vliering- of zoldervloer-isolatie 

• € 20,00 per m2 op dakisolatie

Voor iedere maatregel gelden voor ieder type woning minimale oppervlaktes. 
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Lening voor isoleren?

https://www.energiebespaarlening.nl/

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.energiebespaarlening.nl_&d=DwQF-g&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=TOZWBGFMfNLbqULwvVwz-5wq_WNOx6pHendNdrkWUqs&m=P6Vkto_AZ7bA-OIGzLXNMakkKWjd4gmY1HBCEGHtVGc&s=5Kry5vZczVWbfMkMULJGzjsWPR0K2XS5Z36M438ii34&e=
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Overige diensten
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Onderzoek van vochtproblemen bij spouwmuren
Schimmelvorming en vochtplekken.

Oorzaak is vaak spouwvervuiling, optrekkend vocht, een slecht geïsoleerde muur of overmatige 

spouwmuurventilatie.

Oplossing:

Oorzaak onderzoeken. Mogelijke vervuiling, slechte isolatie verwijderen en opnieuw isoleren.
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Oude na-isolatie

Vaak zijn spouwmuren in het verleden na-geïsoleerd. 

Hiervoor zijn in het verleden vaak slechte isolatie materialen (UF-schuim of perlite) gebruikt of is de isolatie 

door veroudering, inzakken (glas- en steenwol) of ongedierte niet meer in goede staat.

De isolerende werking is daardoor vaak te verwaarlozen en er kunnen vochtproblemen ontstaan.

Oplossing:

Oude isolatie verwijderen en opnieuw met EPS parels na-isoleren.
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• Minerale wol

• UF schuim

• Perliet korrels

• PUR

• Spouwvervuiling verwijderen

Bestaande isolatie verwijderen
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Hydrofoberen/impregneren

Indien de baksteen erg poreus is kan 

Bameco de gevels na 

het isoleren impregneren.

Met name voor de regenbelaste gevels 

(Zuid en Westgevel) kan dat noodzakelijk 

zijn.     
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• Kwaliteit isolatie daken en gevels

• Koudebruggen

• Vochtdetectie

• Luchtlekkages

• Spouwbreedte

• Spouwvervuiling

• Vochtproblemen

• Geschiktheid voor na-isolatie

Infrarood en endoscopisch onderzoek
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Kwaliteit
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Vragen ?



4242

Bedankt voor uw aandacht


