Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het verduurzamen van hun woning
E-mailadres: verbuursamen@dierennoordoost.nl

2-11-2021

Informatiefolder HR++ isolatieglas
Leverancier
Van der Veen schilders
Bezoekadres: Rinaldostraat 12
Postadres: Postbus 90, 6950 AB Dieren
Telefoon: 0313 - 414 395
E-mail: info@vdveenschilders.nl

Product
HR++ isolerende beglazing

Prijzen gelden t/m 31-12-2021
Zie onderstaande tabel.
Normaal zijn prijzen voor een jaar aan te geven, maar op dit moment is dat niet mogelijk.
Dit komt omdat de glasprijzen nog verder zullen stijgen de komende tijd door o.a. grondstof gebrek
en de hoge gasprijzen.
Omstandigheden kunnen per woning verschillen. Hierdoor kan ook de uiteindelijke prijs wijzigen.
Pas na een inspectie van de situatie ter plekke door de leverancier kan de definitieve prijs worden
aangegeven.

Subsidie / leningen
Zie hiervoor de afzonderlijke informatiefolder van Verbuursamen ‘Subsidies en leningen
energiemaatregelen’.

Aanvraag
Indien u gebruik wil maken van deze actie dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen
naar het Energieteam Verbuursamen Dieren N-O verbuursamen@dierennoordoost.nl
Het Energieteam meldt u dan aan bij de leverancier en vervolgens neemt die contact met u op voor
een bezoek door een adviseur. Daarna wordt een vrijblijvende offerte naar u gedaan, rekening
houdend met de gemaakte prijsafspraken met het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost.
De verdere contacten en de verrekening van de kosten verloopt rechtstreeks tussen u en de
leverancier.
Bij eventuele problemen of discussies kunt u advies vragen bij het Energieteam Verbuursamen
Dieren Noordoost.
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Tarieven – geldig t/m 31-12-2021
Product 1 - begane grond

Prijs per m
incl. btw

Product HR++ glas (U≤1,2) (excl. montage)
(in bestaande kozijnen)

€ 52,60

Fabrikant
U-waarde afhankelijk van spouw
Glasopbouw (dikte)

Glaverbel
1.1 of 1.2
4-spouw-5

Montage/zet kosten (zonder extra aanpassingen aan
2
kozijn/raam en uitgaande van de grootte ruit: 2m )
Montage in (doorstrepen indien niet van toepassing)
2
Totaal kosten per m (dus incl. aanbrengen en btw)

€ 159,00
hout/kunststof/aluminium
€ 211,60

Product 2 - 1e verdieping
Product HR++ glas (U≤1,2) (excl. Montage)
(in bestaande kozijnen)

€ 52,60

Fabrikant
U-waarde afhankelijk van spouw
Glasopbouw (dikte)
Montage/zet kosten (zonder extra aanpassingen aan
2
kozijn/raam en uitgaande van de grootte ruit: 2m )

Glaverbel
1.1 of 1.2
4-spouw-5

Montage in (doorstrepen indien niet van toepassing)
2
Totaal kosten per m (dus incl. aanbrengen en btw)

hout/kunststof/aluminium

€ 176,00

€ 228,80

Product 3 - 2e verdieping
Product HR++ glas (U≤1,2) (excl. Montage)
(in bestaande kozijnen)

€ 52,60

Fabrikant
U-waarde afhankelijk van spouw
Glasopbouw (dikte)
Montage/zet kosten (zonder extra aanpassingen aan
2
kozijn/raam en uitgaande van de grootte ruit: 2m )

Glaverbel
1.1 of 1.2
4-spouw-5

Montage in (doorstrepen indien niet van toepassing)

hout/kunststof/aluminium

€ 192,00

2

Totaal kosten per m (dus incl. aanbrengen en btw)

€ 244,60

Product 4 - diversen
1

Mogelijke bijkomende kosten: butyleen kit sponning
Mogelijke bijkomende kosten: neuslatten NL45 tot L55
Mogelijke bijkomende kosten: aanpassen sponning
Mogelijke bijkomende kosten: n.t.b. per adres
verschillend

€ 12,00 p/m
1
€ 19,75 p/m
1
€ 18,00 p/m
Ja

Aanbrengen ventilatieroosters merk/product
1
kosten ventilatieroosters per m

Ducoton 10 Aluminium

Aanbrengen van kierdichting in bestaande kozijnen
Aanbrengen van inbraak werend hang- en sluitwerk

Ja
Ja Politie keurmerk

€ 105,00

Product Vervangen van kozijnen en HR++ glas
Houten kozijnen
Kunststof kozijnen

Ja
Ja

Aluminium kozijnen

Ja
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