
Coöperatie de Verbinding 
Coöperatie de Verbinding werd in 2014 opgericht ten be-
hoeve van het project ‘woningisolatie’ van de provincie 
Noord-Brabant. Nu helpt de Verbinding, als maatschappeli-
jke onderneming, gemeentes bij het organiseren en uitvo-
eren van duurzame projecten. Met de gemeente Oss wordt 
de campagne ‘Oss isoleert’ opgezet om bestaande woningen 
energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Orly/Endevoets
Orly/Endevoets is een deskundig en betrouwbaar renova-
tiebedrijf met uitstekende referenties. Zowel op sociaal 
gebied als bij de keuze van materialen die worden gebruikt , 
staat deskundigheid hoog in het vaandel. Daarnaast hebben 
zij een goede reputatie op het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Knauf Insulation Supafi l
Knauf Supafi l is een duurzaam product dat al in miljoenen 
woningen is toegepast (+ 200.000 in NL) en heeft de 
volgende kenmerken:
• 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;
• Onbrandbaar.

Met Oss Isoleert starten we onze 10e 
campagne in Noordoost Brabant. 
Samen met de gemeente Oss willen 
we zoveel mogelijk woningeigenaren 
helpen hun woning duurzamer te 
maken d.m.v. spouwmuurisolatie*. 
Voor het milieu en ons klimaat, 
voor uw comfort en voor uw 
portemonnee. Aanmelden kan, heel 
eenvoudig, via www.ossisoleert.nl . 
We bekijken gratis uw spouwmuur en 
maken een vrijblijvende off erte. 
Dus: Als uw woning gebouwd is voor 
1977 en een spouwmuur heeft, doe 
dan mee! Voor de prijs hoeft u het 
niet te laten. Die verdient u in zo’n 
drie jaar terug.

Marc Verbeeten
De Verbinding

www.ossisoleert.nl
verbinding@mos10.nl

* Voor woningeigenaren met een kruipruimte 
kan ook vloerisolatie geregeld worden. 
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Doe mee met het aanbod van Oss Isoleert
 Geen gedoe, wij regelen alles en u profi teert;
 Scherpe prijs door collectieve inkoop: €14,75/m2 inclusief btw; 
 Betrouwbare isolatiepartner, geselecteerd uit  10 bedrijven;
 Snelle terugverdientijd (ongeveer 3 jaar).

Eindresultaat
 Meer comfort en woongenot in uw huis;
 Een lagere energierekening;
 Minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu;

Eindelijk een actie om samen te isoleren!
Uit onze database blijkt dat er in Oss en omgeving grote kansen liggen om samen woningen 
te isoleren.

U verspilt geld!
Als uw woning voor 1977 is gebouwd dan is de kans groot dat u nog geen spouwmuurisolatie 
heeft. Dat is zonde want spouwmuurisolatie is de beste, goedkoopste en meest rendabele manier 
om uw huis energiezuinig en comfortabel te maken. Lekker warm in de winter, koel in de zomer 
en lagere maandlasten. Wie wil dat nou niet?

Spouwmuurisolatie: 
een goede investering

De besparing is:
8 m3 * € 0,63/m3 = € 5,04/m2 per jaar

De investering is € 14,75/m2* zodat de
Investering zich in 3 jaar terugbetaalt.

* De overheid heeft plannen om het btw-percentage te 

verhogen van 6% naar 9%. Als die verhoging doorgaat, 

berekenen wij dat door aan u. De btw-prijs in de off erte 

passen we op dat moment aan.

Rijtjeshuis 
35 - 50 m2

Investering: € 516 - € 738
Besparing: € 176 - € 252 p/j

Hoekhuis 
50 - 90 m2 

Investering: € 738- € 1.328
Besparing: € 252 - € 454 p/j

2-onder-1 kap 
70 - 120 m2

Investering: €1.032 - € 1.770
Besparing: € 353 - € 605 p/j

Vrijstaand huis 
100 - 140 m2

Investering: € 1.475 – € 2.065
Besparing: € 504 - € 706 p/j

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