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“Graag steek ik energie in inwoners met
mooie initiatieven. Zeker als die een
kans bieden voor andere inwoners.”

Orly & Endevoets

wethouder Ben Maathuis

Orly & Endevoets is een deskundig en betrouwbaar
renovatiebedrijf uit Den Bosch met uitstekende referenties.
Zowel op sociaal gebied als bij de keuze van de materialen die
worden gebruikt, staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

Knauf Insulation Supafil

“Via Landerd isoleert zetten we een

•
•
•
•
•

Hoge energie- en kostenbesparing.
Uitstekende isolatiewaarde.
Waterafstotende inblaaswol van 80% gerecycled glas.
Optimale verdeling in de spouw, zonder inzakken.
Geen rotzooi en binnen een paar uur klaar.

mooie eerste stap tot gezamenlijke
inkoop van energie besparende

Coöperatie de Verbinding

maatregelen voor een groot aantal

Coöperatie de Verbinding is in 2014 opgericht door
verschillende energiecoöperaties. Wij helpen gemeentes en
energiecoöperaties bij het opzetten van duurzame projecten
en ondersteunen de oprichting van coöperaties waar nodig.
Voor de provincie voeren we een opdracht uit om woningen
in Brabant beter te isoleren.

woningen in ons dorp.”
Guus Weitzel
Stichting dorpsontwikkeling Reek

Graag gedaan.

Contact
marc@verbindingmakers.nl
www.landerdisoleert.nl

SCHERPE
ACTIE
SPOUWMUUR
ISOLATIE

€13,50
PER M2

Indicatie kosten en opbrengsten spouwmuurisolatie
Het gasverbruik daalt na spouwmuurisolatie met gemiddeld 8m3 per jaar, per m2 spouwmuur.
(bron: Milieu Centraal)

Doe
nu ook
mee!

Rijtjeshuis
35 - 50 m2
Investering: € 475,- tot € 875,Besparing: € 155,- tot € 225,- p/j

LET OP: Nu nieuwe
subsidiemogelijkheden!

Hoekhuis
50 - 90 m2
Investering: € 675,- tot € 1.440,Besparing: € 225,- tot € 400,- p/j

Eindelijk een gezamelijke actie voor spouwmuurisolatie
Uit www.energielabelatlas.nl blijkt dat in Zeeland, Schaijk en Reek nog grote kansen liggen
om samen onze woningen te isoleren. Dit zorgt niet alleen voor meer wooncomfort maar u
bespaart ook direct op uw energierekening. Zo houdt u geld over voor leukere dingen!
Spouwmuurisolatie is de beste, goedkoopste en meest rendabele manier om uw huis extra
comfortabel en energiezuinig te maken. Zo is uw huis koel in de zomer en lekker warm in de
winter. Heeft u al spouwmuurisolatie?

2-onder-1 kap
70 - 120 m2
Investering: € 950,- tot € 1.845,Besparing: € 315,- tot € 520,- p/j

Vrijstaand huis
100 - 140 m2
Investering: € 1.350,- tot € 2.150,Besparing: € 440,- tot € 630,- p/j

Doe mee met het aanbod van Landerd Isoleert
a Geen gedoe, wij regelen alles en u profiteert.
a Scherpe prijs door gezamenlijke inkoop: € 13,50 per m2
(Exclusief eventuele spouwafscheiders en ventilatiekokers.)
a Betrouwbare isolatiepartner.
a Snelle terugverdientijd van 3 jaar.

Spouwmuurisolatie:
een goede investering

Eindresultaat
a
a
a
a

Meer comfort en woongenot in uw huis.
Een lagere energierekening.
Minder CO2 uitstoot dus beter voor het milieu.
Minder afhankelijk van buitenlandse gasleveranciers.

De besparing is
8 m3 * € 0,563/m3 = € 4,50/m2 per jaar.
De investering is € 13,50/m2 zodat de
investering zich in 3 jaar terugbetaalt.

€
Aanmelden op

Kostenloze vrijblijven-

Afspraak maken

Comfortabele

www.landerdisoleert.nl

de schouw + offerte

voor isoleren

duurzame woning

www.landerdisoleert.nl

