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Het Energieteam dat bewoners van Dieren-NO helpt bij het verduurzamen van hun woning 

 

E-mailadres:Verbuursamen@dierennoordoost.nl   2-11-2021 

 

Informatiefolder vloerisolatie 
 

 

Leverancier 

De Isolateur 

Leemansweg 80 

6827 BX Arnhem 

Tel. 026-3621474 

contact@isolateur.nl 

Bank: NL03 ABNA 0518 4278 70 

 

Product 
Trifoil vloerisolatie is een innovatieve manier van isoleren. 

Met reflecterende isolatiekussens onder de vloer, wordt de warmtestroom naar beneden 

geblokkeerd. De stilstaande lucht in de kussens zorgen voor een warmtebuffer, op deze manier 

wordt uw vloer warmer en comfortabeler. De Trifoil isolatie is toepasbaar bij zowel houten als 

betonnen vloeren. De Trifoil vloerisolatie wordt altijd geplaatst in combinatie met bodemfolie, de 

bodemfolie zorgt voor een droge kruipruimte en voorkomt hiermee optrekkende koude en vochtige 

lucht. 

 

De Trifoil isolatiekussens hebben een hoge RD waarde van 3.8 , deze waarde is isso 

geaccrediteerd, wat betekent dat deze meetelt voor je energielabel. 

 

 
Trifoil isolatiekussens (1,2,3) met bodemfolie (4) 
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Voordelen 

De voordelen van dit systeem zijn: 

- Een drogere kruipruimte, daardoor ontstaat een gezonder klimaat in de woning. 

- Uw vloer temperatuur stijgt met 2 tot 5 graden, uw vloer voelt comfortabeler aan. 

- Het is een systeem met een hoge isolatie waarde (rd 3.8) waardoor een besparing op uw 

energie rekening ontstaat van gemiddeld 15 tot 20% Bij vloerverwarming is deze besparing een 

stuk hoger ca. 35%. Dit komt doordat de warmtebron direct boven de isolatie zit. 

- Milieu vriendelijk systeem, tijdens de montage kunt u gewoon in de woning blijven. 

 

Prijsindicatie 

Voor het leveren en plaatsen van Trifoil vloerisolatie en bodemfolie betaalt u € 35,90/m
2
 

Voor de Insula Certificering*
)
 betaalt u € 0,35/m

2
.  

Nieuw geïsoleerd kruipluik voorzien van 120mm EPS R3,0. Indicatie € 115,00 per stuk. 

Let op bij sommige woningen zijn 2 luiken nodig. Dit geïsoleerde kruipluik wordt geadviseerd om 

energielek en condensatie met als gevolg daarvan houtrot, tegen te gaan. 

De prijzen zijn incl. btw (9% op arbeid en 21% op materialen). 

Deze prijzen staan vast tot 28-2-2022. 

 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

- De kruipruimte heeft een gemiddelde werkhoogte van 50 cm, is schoon en droog. 

- De kruipruimte bestaat uit 1 compartiment. 

- Op de bodem van de kruipruimte wordt een stevige en dampdichte bodemfolie aangebracht.  

Deze wordt met een opstaande rand aan de fundering bevestigd. 

- Tegen de onderzijde van de vloer worden isolatiekussens aangebracht, die voorzien zijn van 3 

luchtkamers; 

- Maximale afmetingen per kruipluik: 60 x 100 

- Prijs kruipluik inclusief het pasmaken van het luik. 

- Eventuele restmaterialen worden door de leverancier afgevoerd. 

- Bestaande ventilatie wordt evt. verlaagd 

- Opschonen van de kruipruimte (tot max.30 min); dit houdt in dat organische materialen worden 

verwijderd en dat vuil en/of puin aan de kant wordt geschoven. 

- Exclusief afvoeren aanwezig afval in de kruipruimte. 

 

Eventuele meerprijs bij: 

- Kruipruimtes kleiner dan 30 m
2  

(toeslag 10 %) 

- Meer dan 3 compartimenten. 

- Kruipruimte lager dan 50 cm. (bij houten vloeren kunnen ze tot 30 cm en bij beton tot 38cm 

werken) 

- Water in de kruipruimte 

- Opruimen van de kruipruimte 

- Er moet een doorgang worden gegraven / gemaakt. 

- Veel leidingen die de doorgang belemmeren of verplaatst dienen worden. 

 

*
)
 De Isolateur is Insula gecertificeerd, hierdoor zijn zij verplicht alle werkzaamheden aan te melden 

bij de certificeringsinstantie. Op alle door hen uitgevoerde werkzaamheden kunnen onverwachts 

controles worden uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs van Insula. 

 

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.  
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Subsidie / leningen 

Zie hiervoor de afzonderlijke informatiefolder van Verbuursamen ‘Subsidies en leningen 

energiemaatregelen’. 

 

Aanvraag 

Indien u gebruik wilt maken van deze actie dan kunt u dat kenbaar maken door een e-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.  

Dit bezoek omvat uitleg over de isolatie, opname van de specificaties van de woning, de 

bereikbaarheid en inspectie van de te isoleren delen zoals spouwen of vloeren. Een bezoek duurt 

ca. 45 - 60 minuten. Hierna 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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