Dakisolatie
Je wilt je dak laten isoleren? Goed idee. Bij De Schakelaar ben je alvast aan het juiste
adres. We isoleren jouw dak en regelen alles. Bij ons hoef je je dus écht geen zorgen
te maken.
Iedereen kan een gratis en vrijblijvende offerte voor dak- en/of zoldervloerisolatie
aanvragen. Je kan online een aanvraag doen, wij bellen je dan zo snel mogelijk op om
verder af te spreken.

Uiteraard kan je ons ook opbellen om een offerte aan te vragen. Heb je nog
bijkomende vragen die je op voorhand eens bespreekt, dan kan je ook een afspraak
maken in het energieloket via de knop 'maak een afspraak'.
Kijk zeker ook eens op de thermografische foto om het warmteverlies via jouw dak te
zien: klik hier.
Nog goede redenen om je dak te isoleren:
via een niet-geïsoleerd dak kan tot 30% van de warmte in huis ontsnappen;
het vraagt een relatief kleine investering die je snel terugverdient. Na slechts
enkele jaren maak je zelfs winst.
het vermindert je energieverbruik waardoor je heel wat kosten uitspaart.
je helpt de CO2-uitstoot te verminderen;
een geïsoleerd dak zorgt voor een aangenamer klimaat in huis, warmer in de
winter, koeler in de zomer;
de waarde van de woning verhoogt, dat merk je wanneer je een
energieprestatiecertificaat laat opmaken;
door de premies is het nu interessant om de stap te zetten.
De 4 P's van ontzorging:
1. PROFESSIONEEL Ons gespecialiseerd team werkt met kwalitatieve materialen,
volledig volgens de regels van de kunst.
2. PREMIES Wie zijn dak isoleert, heeft recht op heel wat premies. Bovendien
schieten we sommige premies voor.
3. PAPIERWINKEL Wij nemen alle papierwerk voor onze rekening en vragen zelfs
uw premies aan.
4. PRIJS We isoleren uw dak aan een scherpe prijs. Zowel onze offertes als de
factuur zijn duidelijk en volledig transparant.

Meebrengen
Bedrag

Meebrengen
Je hoeft geen documenten mee te brengen.

Bedrag
> gratis en vrijblijvende offerte
> op de offerte wordt de kostprijs meegedeeld voor het plaatsen van de isolatie, maar
ook de mogelijke premies die aangevraagd kunnen worden
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