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Checklist vloerisolatie

Dé checklist voor de aanschaf
van jouw vloerisolatie!



Druk vast

Dun

Akoestische isolatie

Hoge isolatiewaarde

Natuurlijk

Er zijn natuurlijke isolatiematerialen. Denk dan
bijvoorbeeld aan schelpen, kurk, houtvezels,
schapenwol en hennep.

Zo nee, dan moet je isoleren via de bovenkant van de vloer.

 Een methode kiezen1.

2. Kies het materiaal

1

Voor het isoleren van de bovenkant van de vloer. Je kunt dan
het beste kiezen voor harde en dunne isolatieplaten,
bijvoorbeeld van XPS of PUR.

Is er een kruipruimte aanwezig?

De hoogte van de kruipruimte

De kruipruimte moet minimaal 35 cm hoog zijn en voor PUR
vloerisolatie zelfs 50 cm hoog. Is de kruipruimte te laag dan
moet je via de bovenkant van de vloer of bodem van de
kruipruimte isoleren

De kruipruimte is hoog genoeg

Als de kruipruimte hoog genoeg is dan is het verreweg de
beste optie om de onderkant van de vloer te isoleren.

Voor de bovenkant van de vloer kies je voor druk vaste
platen zoals XPS of PUR.

Voor de boven- en onderkant van de vloer. Hiervoor kun je
platen kiezen maar glaswol en houvezel hebben de
kenmerken ook.

Voor een hoge isolatiewaarde kom je bij PUR aan de bovenkant
en isolatiekussens aan de onderkant. Alle spuitisolatie werkt ook
uitstekend.

Met deze drie methodes kun je vloerisolatie plaatsen:



Parkeerplek vrijhouden
voor de installateur

Eindfactuur ontvangen
en checken

Werkzaamheden zijn
omschreven

Totale kosten zijn
omschreven
Materialen zijn
omschreven

Certificering en
keurmerken bedrijf

Mogelijke aanbetaling,
voor wanneer?

De garanties die gelden

Wat is de uiterlijke datum
van de offerte

Vrij vragen van andere
activiteiten

Belangrijke spullen uit de
buurt halen
Werkplek toegankelijk en
schoon maken

Bied wat te drinken is Informeer over de
garanties
Kijk of de offerte met de
situatie overeen komt

Eindfactuur betalen als
deze helemaal klopt

Zijn er kosten die er
zomaar bij kunnen komen

Tijdens het isoleren

Onderhoudscontract
overleggen

Deel je recensie op
internet

Een voordelige vakspecialist vind je gratis én vrijblijvend
door offertes aan te vragen. Dat kun je hier doen.

4. Voor, tijdens en na het isoleren

3. Een specialist uitkiezen
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Voor het isoleren

Na het isoleren

https://www.vloerisolatiekosten.nl/offertes/?postcode=

