Isolatie checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voorbereiding
Subsidie en btw-verlaging
Vraag offertes aan
Voor de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden
Na de werkzaamheden

1. Voorbereiding
Vergelijk bedrijven

Voordat je daadwerkelijk een keuze maakt door wie je de
isolatie laat aanbrengen kun je het beste verschillende
bedrijven met elkaar vergelijken. Bij check 3 vind je de
punten die in een offerte moeten komen.
Heb je recht op subsidie?
Ja, bij aanschaf van isolatie heb je recht op subsidie.
Nadat andere subsidies op zijn gegaan is de categorie
‘isolatie’ toegevoegd aan de ISDE regeling. Bij check 2 staat
deze uitgelegd en vind je ook informatie over het
verlaagde btw-tarief.
Ga in gesprek
Nadat je de offertes heb aangevraagd is het handig om
een adviesgesprek aan te gaan met het bedrijf wat voor
jou het beste bij je past. Daardoor is er een kans op te
bespreken wat er allemaal gaat gebeuren en welk
materiaal het beste gebruikt kan worden.
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2. Subsidie en btw-verlaging
ISDE
Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing. Met deze regeling kunnen woningeigenaren en zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor
de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler,
aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen. Om
in aanmerking te komen van de subsidie moet je minimaal
twee isolatiemaatregelen laten plaatsen voordat je de
subsidie kunt ontvangen. Je kunt de subsidie tot 12
maanden na de installatie van de eerste isolatiemaatregel
aanvragen. Daarna heb je er geen recht meer op.
Btw-tarief verlaging
In 2020 en 2021 kom je in aanmerking voor een btw-tarief
verlaging van 21% naar 9%. Deze verlaging geldt alleen op
de arbeidskosten en dus niet op de materialen.

3. Vraag offertes aan

Wist je dat je door offertes aan te vragen tot wel 30% kunt
besparen op de totale kosten? Vraag hier gratis én
vrijblijvend offertes aan. De volgende punten komen in de
offerte waarmee jij kunt vergelijken:
Omschrijving van de
werkzaamheden
Omschrijving van de totaalprijs
Omschrijving van de materialen
die gebruikt worden
Is het verlaagde BTWtarief toegepast?
Welke isolatiewaarde wordt
gegarandeerd?
De garantie op de materialen
en werkzaamheden
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4. Voor de werkzaamheden
Zorg dat er een parkeerplek
vrij is voor de installateurs
Vraag vrij voor de dag
van de installatie
Maak de ruimte toegankelijk
waar gewerkt gaat worden
Vraag vrij voor de dag
van de installatie

5. Tijdens de werkzaamheden
Vraag of de installateurs
wat te drinken willen
Bespreek de garanties
nogmaals voor de zekerheid
Check of de offerte wordt
nageleefd
Vraag of je zelf iets aan
onderhoud moet doen

6. Voor de werkzaamheden
Ontvang de eindfactuur van
de installateur
Controleer de eindfactuur
op correctie
Betaal de eindfactuur als
deze klopt
Laat een recensie achter
voor toekomstige klanten
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