
VOORWAARDEN EN PRIJZEN 
GROEPSAANKOOP SPOUWMUURISOLATIE

Algemene voorwaarden 

De groepsaankoop spouwmuurisolatie richt zich enkel op particuliere inwoners van de 
deelnemende gemeenten. Alle prijzen zijn gegarandeerd t.e.m. 31/05/2019. 

Alle firma’s bezitten een STS 71-1 keuring. Op basis hiervan kan je rekenen op een 
betrouwbaar eindresultaat voor spouwmuurisolatie.

Alle gekozen firma’s komen vooraf gratis ter plaatse om een offerte op maat te maken 
aan de hand van de algemene prijzen van de groepsaankoop. In de eerste plaats wordt 
onderzocht of het opvullen van de spouwmuur technisch wel mogelijk is. Het verslag van 
dit onderzoek maakt deel uit van de offerte. Het vooronderzoek, voorbereidende 
werken, werkuren, materialen, vervoersonkosten, administratie en dichtvoegen van de 
boorgaten zijn inbegrepen in de m² prijs. 

Indien er uitzonderlijke omstandigheden (gebruik hoogtewerkers, stellingen,..) of 
uitzonderlijke voorbereidende werken noodzakelijk zijn, kan er een meerprijs 
aangerekend worden. Dit wordt duidelijk vermeld in de offerte.

Ik doe mee! Hoe begin ik eraan? 

1. Als u beroep wenst te doen op de groepsaankoop, neemt u zelf contact op met een 
van de firma’s uit onze lijst en verwijst naar de groepsaankoop. 

2. De firma zal dan een afspraak maken om gratis ter plaatse te komen en gratis een 
vrijblijvende offerte op te maken op maat van uw concrete situatie. 

3. Extra werken buiten het bestek van de groepsaankoop worden duidelijk omschreven 
en met kostprijs vermeld in de offerte. 

4. De offerte geeft een duidelijke en voldoende gedetailleerde omschrijving van de 
werken, de wijze van uitvoering en de materialen. 

5. Pas nadat u uw goedkeuring aan de prijsofferte heeft gegeven ontstaat er een 
overeenkomst en kan er met de uitvoering van de werken gestart worden. 

6. Na uitvoering van de werken wordt de factuur opgemaakt en aan u bezorgd. De 
factuur dient rechtstreeks aan de firma te worden betaald. 

7. Er kan op geen enkele wijze verhaal uitgeoefend worden op de gemeente of IGEAN.



EPS-korrels

SPOUWMUURISOLATIE
Plaatsing via aannemer (materiaal inbegrepen)

Glaswol Firma Prijzen 
(excl. BTW)

Extra

Knauf Supafil 
Cavity Wall

Telcom*
Magazijnenstraat 4
2235 Hulshout
015 23 78 90
www.telcom.be
info@telcom.be

€12,95 (5 cm)
€12,95 (6 cm)
€13,45 (7 cm)
+ 1 cm/€0,50

• € 7/lm spouwborstels 
rolluikkasten 

• €5/lm spouwborstels 
aanpalende woningen

• €100 thermografische scan
• Geen voorschot

* Prijzen zijn enkel geldig in volgende gemeenten: Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, 
Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel

Supafil ISOPROFS bvba*
Maastrichtersteenweg 
211/1
3500 Hasselt
011 32 52 22
info@isoprofs.be

€12,25 (5 cm)
€12,25 (6 cm)
€12,95 (7 cm)
+ 1 cm/€0,70 

• €10/lm spouwborstels 
rolluikkasten en aanpalende 
woningen 

• € 250 thermografische scan 
(10% van factuur wordt 
afgehouden tot uitvoering 
scan)

• Geen voorschot

* Prijzen zijn geldig in volgende gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Hemiksem, Hove, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, 
Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

EPS-korrels Firma Prijzen
(excl. BTW)

Extra

Thermomaxx ISOPROFS bvba*
Maastrichtersteeweg 
211/1
3500 Hasselt
011 32 52 22
info@isoprofs.be

€12,25 (5 cm)
€12,25 (6 cm)
€12,95 (7 cm)
+ 1 cm/€0,70 

• €10/lm spouwborstels 
rolluikkasten en
aanpalende woningen

• € 250 thermografische scan 
(10% van factuur wordt 
afgehouden tot uitvoering 
scan)

• Geen voorschot

* Prijzen zijn geldig in volgende gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Hemiksem, Hove, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, 
Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.


