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Vraag veranderingen altijd schriftelijk aan, wij hebben hiervoor
een aanvraagformulier.
Voor een aantal van deze toegestane veranderingen is een
"kluswijzer" opgesteld met tips over de uitvoering van de
werkzaamheden.
Deze kluswijzer gaat over het plaatsen van isolatie.
Als men de woning isoleert dan brengt men eigenlijk een laag
aan tussen het binnenklimaat en de koude buitenkant. Hiervoor
maakt men meestal gebruik van glas- of steenwol, dit is ligt,
vochtbestendig, ontbrandbaar en gemakkelijk in het gebruik.
- U kunt glas- of steenwol krijgen in de vorm van platen of
dekens, soms voorzien van een laag aluminiumfolie tegen
vocht.
- Ook naderhand kunt u deze laag nog aanbrengen. De keuze
hangt af van de plaats waar de isolatie wordt aangebracht en
de manier waarop.
- Isolatie met een aluminiumfolie wordt meestal gebruikt voor
daken, buitenmuren en vloeren. Aangezien er in dat geval
voldoende ventilatie moet zijn is deze vaak minder geschikt
voor bijvoorbeeld een platdak, of voor een schuindak met een
laag asfalt of folie. Vloeren die zijn bedekt met harde
vloerbedekking of een buitenmuur die is behandeld met
glazuur of verf hebben vaak onvoldoende mogelijkheid tot
ventileren.

- Let er op dat de aluminiumfolie altijd aan de warme kant van
de isolatie moet zitten.
- Als isolatie zichtbaar is, zorg er dan voor dat het zorgvuldig is
aangebracht en netjes en neutraal is afgewerkt.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de
aangebrachte isolatie.
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