
Inkoopactie Isolatie voorjaar 2023 

Geldig tot/met 20 juli 2023 

Prijzen gelden indien aangevraagd via Vrijstad Energie. 

 

 

  

Spouwmuur EcoParel Tripel 

Plus       

Meterprijzen (m2 prijs inclusief BTW) Boordiameter 22 mm 18 mm 14 mm   

Meterprijs Geveloppervlakte vanaf   100 m²  €       17,00   €       19,00   €       20,50  €/m² 

Meterprijs Geveloppervlakte 51 t/m 100 m²   €       17,50   €       19,50   €       21,00  €/m² 

Meterprijs Geveloppervlakte         t/m 50 m²   €       18,00   €       20,00   €       21,50  €/m² 

Minimumprijs     €     850,00   €     850,00   €     875,00  €/totaal 

Ecoparels Triple Plus spouwmuurisolatie heeft een hoge isolatiewaarde. Het isoleren met Parels is volledig waterdamp 
doorlatend en laat de spouwmuur ademen. Ecoparels Triple Plus zijn bestand tegen rot en aantasting van schimmels. 

 

 

  Spouwmuur Supafil        

Meterprijzen (m2 prijs inclusief BTW) Boordiameter 22 mm 18 mm 14 mm   

Meterprijs Geveloppervlakte vanaf   100 m²   €       18,50   €       18,50   €       20,00  €/m² 

Meterprijs Geveloppervlakte 51 t/m 100 m²   €       19,00   €       19,00   €       20,50  €/m² 

Meterprijs Geveloppervlakte        t/m  50 m²   €       19,50   €       19,50   €       21,00  €/m² 

Minimumprijs    €     825,00   €     825,00   €     850,00  €/totaal 

Supafil is een witte minerale inblaaswol (glaswol). Hoewel het ook gebruikt kan worden bij nieuwbouwprojecten, werd 
Supafil speciaal ontwikkeld voor het na-isoleren van bestaande spouwmuren. Het wordt daarbij via gaten in de voegen van 
de gevel in de spouw geblazen. 

Voor zowel parels of wol: Woningen met bouwjaar tussen 1930 en 1985 

Aanbrengen renovatierooster                   € 50,00 per stuk  

Aanbrengen spouwmuurafscheiders        € 40,00 per zijde  

Uitvoerend bedrijf: Vink Isolatie Culemborg 

 



 Tussenvloerisolatie met supafil glaswol  

Meterprijzen (m² prijs inclusief BTW)   

Meterprijs Vloeroppervlakte, hoogte ca. 17cm    €       27,50  €/m² 

Minimumprijs    €     1.000,00  €/totaal 

  

Uitvoerend bedrijf: Vink Isolatie Culemborg 

 

 

Vloerisolatie  

Met Icynene Rc 3,5  

Meterprijzen (m² prijs inclusief BTW)   

Meterprijs Vloeroppervlakte    €       37,50  €/m² 

Minimumprijs    €     1.250,00  €/totaal 

Icynene is een watergeblazen sprayfoam isolatie. Het product heeft een uitstekende thermische weerstand met open 
cellen die het vocht absorberen of laten ontsnappen. Daarnaast is het product uiterst licht en ontbreken ongezonde 
stoffen als HCFC, HFA, CFC, VOS en formaldehyde. 

Uitvoerend bedrijf: Vink Isolatie Culemborg 

 

      Vloerisolatie met Tonzon 

Meterprijzen (m² prijs inclusief BTW)   

Meterprijs Vloeroppervlakte (staffel: zie bijlage)   

€       37,00 – 

47,00  €/m² 

 

Aanbod: korting op de factuurprijs bij oppervlakte < 45 

m2 

Korting bij oppervlakte > 45 m2   

€ 50,00 

€ 75,00  €/totaal 

Met de innovatieve thermoskussens van Tonzon zijn koude vloeren voorgoed verleden tijd. Vloeren verliezen hun warmte 
door uitstraling naar de kruipruimte en funderingsmuren, maar met deze thermoskussens reduceer je dit warmteverlies 
sterk.  

Uitvoerend bedrijf: Isoal (Geldermalsen) 

 



EcoParel Tripel Plus Bodemisolatie Rc 3,5 / Rbf 5,38 

Meterprijzen (m² prijs inclusief BTW)   

Meterprijs Vloeroppervlakte    €       27,50  €/m² 

Minimumprijs    €     850,00  €/totaal 

  

bedrijf: Vink Isolatie Culemborg 

Zolderdak isolatie  

met Timber Frame glaswol of Icynene  

Isolatie van binnenuit.  

Supafil Timber Frame is een duurzame glaswol isolatie die speciaal ontworpen is voor het vullen van holle ruimtes in 
wanden, plafond en daken. Het materiaal wordt zonder bindmiddel ingeblazen. Door de zeer goede akoestische 
eigenschappen wordt dit steeds meer gebruikt voor geluidsisolatie. De Supafil Timber Frame is vocht- en schimmelvrij. 

Icynene is een watergeblazen sprayfoam isolatie. Het product heeft een uitstekende thermische weerstand met open 
cellen die het vocht absorberen of laten ontsnappen. Daarnaast is het product uiterst licht en ontbreken ongezonde 
stoffen als HCFC, HFA, CFC, VOS en formaldehyde. 

Prijzen op aanvraag. 

Uitvoerend bedrijf: Vink Isolatie Culemborg (i.c.m. Timmerbedrijf R. de Goei) 

 

Vraag hier een offerte aan in het kader van deze inkoopactie! 

• Aanvraag van een offerte is gratis en vrijblijvend 

• Je ontvangt een bevestigingsmail van Vrijstad Energie en wordt binnen maximaal een week 

gebeld door het uitvoerende bedrijf om een afspraak te maken voor een huisbezoek 

• Op basis van het huisbezoek krijg je een offerte 

• Op basis van de offerte kun je beslissen of je de maatregel laat uitvoeren of niet 

• Zo ja, dan plant het bedrijf in overleg met jou een datum voor uitvoeren 

Link naar aanmeldpagina: https://www.vrijstadenergie.nl/aanmelding-inkoopactie-isolatie/ 


