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50	2nten	groen	Assendorp	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
•  50	$nten	groen	Assendorp:	van	bewoners	voor	bewoners	
•  Ondersteund	door	Buurkracht,	Blauwvinger	Energie,	Verbeter&Bespaar	
•  Financieel	ondersteund	provincie	Overijssel-	gemeente	Zwolle	



Programma	

•  Kennismaken	met	de	buren			
•  Vloerisola$e:	

– Waarom	isoleren?	
–  De	basics	
–  Hoe	hebben	we	het	gedaan?	
–  Aanbod	

•  Heel	kort:	voortgang	zonnepanelen	
Pauze	

•  Mini	markt	in	tuin	en	21.00	uur	voetbal	



Kennismaken	met	de	buren	



Waarom	isoleren?	



De	basics	van	vloerisola$e	

•  Vloerisola$e	is	een	mooie	eerste	stap!	
•  Kou	trekt	veel	minder	op,	extra	comfort	
(zodat	de	verwarming	minder	hoog	hoeS)	
•  Let	op	ven$la$e!	
	



De	basics	van	vloerisola$e	

Vloerisola$e:	
•  Als	de	kruipruimte	meer	dan	40	cm	hoog	is	

Bodemisola$e:	
•  Als	de	kruipruimte	minder	dan	40	cm	hoog	is	

Vloerrenova$e:	
•  Als	de	vloer	of	balken	slecht	zijn	en	je	het	goed	wilt	
doen,	bv	inclusief	vloerverwarming	

		



De	basics	van	vloerisola$e	

•  Eenvoudige	vloer	en	bodem	isola$e	verdien	je	
gemiddeld	in	7	tot	11	jaar	terug.	

•  Verwachte	winst	na	30	jaar:	€2500,-	

•  Zelf	geen	spaargeld	maar	wel	interesse?		



Isola$emethodes	

•  Vloerisola$e:	

	
•  Bodemisola$e:	
		
	



Hoe	hebben	we	het	gedaan?	



Hoe?	Vloer-	en	bodemisola2e	
TonZon	 Prijs	 Duurzaamheid	 Service	 Lokaal	

Lenderink	 ++	 ++	 ++	 ++	

Vakproject	 +	 ++	 +	 ++	

Parels	 Prijs	 Duurzaamheid	 Service	 Lokaal	

Maatwerk	 ++	 +	 ++	 ++	

Rouwenhorst	 +	 +	 +++	 +	

Plusisola$e	 +	 +	 ?	 +	

Ecosedeken	 Prijs	 Duurzaamheid	 Service	 Lokaal	

Maatwerk	 ++	 ++	 ++	 ++	

Rouwenhorst	 +	 ++	 +++	 +	



Hoe?	Vloerrenova2e	
Vloerrenova2e	 Prijs	 Duurzaamheid	 Service	 Lokaal	

Eikenaar	 		 		 		 		

Noorder	beton	 		 		 		 		

Nu	geen	aanbod	
•  Het	is	echt	maatwerk	
•  We	sturen	de	offertes	rond	
•  Als	er	interesse	is,	organiseren	we	een	aparte	avond	met	de	

aanbieders	



	

	
Vragen?	



50 tinten groen 
	
Goedenavond,	mijn	naam	is	OJo	Lenderink,	eigenaar	van	Lenderink	
Bouwadvies	uit	Zwolle	
Na	20	jaar	ervaring	in	de	renova2e	heb	ik	10	jaar	geleden	besloten	om	voor	
mijzelf	te	beginnen	en	heb	mij	bewust	gespecialiseerd	in	duurzaam	
bouwen	en	isoleren.	
Voor	het	isoleren	van	vloeren	gebruiken	wij	vooral	Tonzon	vloerisola2e,	
het	pruduct	bestaat	al	38	jaar	en	heeS	zijn	werking	reeds	bewezen.	Ook	is	
het	de	enige	vloerisola2e	die	voor	zijn	isola2ewaarde	het	DuBo	keurmerk	
heeS	ontvangen.	
Voordelen	van	Tonzon	vloerisola2e;	
	
							-	Zeer	hoge	isola2ewaarde	
-  -	Vergaat	niet,	het	materiaal	is	volledig	gemaakt	van	kunststof	
-  -	De	isola2ewaarde	blijS	al2jd	hetzelfde,	ondanks	een	eventuele	

voch2ge	kruipruimte	
-  -	De	kruipruimte	blijS	goed	toegankelijk	voor	herstelwerkzaamheden	

of	aanpassingen	aan	het	leidingwerk	
-  -	10	jaar	garan2e	op	het	product	en	de	installa2e	hiervan	

	



Tonzon	vloerisola$e	

Vloerisolatie met Thermoskussens 
 
Vloeren verliezen het grootste deel van hun warmte door uitstraling 
naar de koudere kruipruimtebodem en de funderingsmuren. Deze 
kunnen aan het einde van de winter ijskoud zijn. Het TONZON 
Thermoskussen voor vloerisolatie is het enige isolatiemateriaal dat 
deze warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul reduceert. Daarbij is 
dit het eerste opvouwbare isolatiemateriaal ter wereld. Dat maakt 
het ideaal voor bij het verwerken in krappe kruipruimtes. Wat deze 
Thermoskussens echter nog meer een logische keuze maakt, is dat 
deze kussens beter isoleren dan de dikste pakken wol, EPS of 
purschuim. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke methode van 
isoleren. Door de thermosfles methode worden vloeren sneller warm, 
bereiken ze een hoger niveau en houden de warmte veel langer vast. 
Het Thermoskussen is het enige vloerisolatiemateriaal met DUBO-
Keur. Met dit materiaal is in Nederland nu 38 jaar praktijkervaring 
opgedaan. 



Hoe	werkt	Tonzon	isola$e	

•  Veel	kruipruimtes	zijn	voch2g	of	vaak	zelfs	nat.	Het	TONZON-systeem	
werkt	tweeledig:	
het	stopt	de	voortdurende	verdamping	van	vocht	uit	de	kruipruimtebodem	
met	een	kamerbrede	stevige	folie	op	de	bodem	en	het	isoleert	de	vloer	
perfect	met	Thermoskussens.	Optrekkende	kou	en	vochtproblemen	
behoren	daardoor	tot	het	verleden.	Doordat	de	vloer	nu	veel	warmer	is,	is	
ook	de	lucht	onderin	de	woning	warmer	daardoor	is	er	veel	minder	kans	op	
schimmel	en	huisstofmijten.	Onderstaand	filmpje	laat	zien	hoe	de	vloer	
warmer	wordt	dan	de	lucht	erboven,	een	fenomeen	dat	deskundigen	
aanvankelijk	voor	een	raadsel	plaatste.	

	hbps://youtu.be/FLsIluz6pZ8	
	



Prijsopbouw	
Oppervlak	 Richtprijs	

25	m²	 €	1.270,-	

30	m²	 €	1.375,-	

35	m²	 €	1.495,-	

40	m²	 €	1.650,-	

45	m²	 €	1.795,-	

50	m²	 €	1.920,-	

55	m²	 €	2.065,-	

60	m²	 €	2.220,-	

61-100	m²	 €	37,-/m²	

vanaf	101	m²	 €	36,50/m²	

		 		
  
Bij een diepte minder dan 45 cm rekenen wij een toeslag van 10% 



Staffelkor$ng	

		
•  5	tot	10		deelnemers,	5%	kor$ng	
•  11	tot	20	deelnemers,	10	%	kor$ng	
•  21	tot	en	met	heel	Assendorp	15	%	kor$ng	



Planning/Uitvoer		
•  U	kunt	zich	opgeven	als	belangstellende	bij	
Lenderink	Bouwadvies	

•  Bezoek	aan	huis,	waarbij	de	kruipruimte	
wordt	geïnspecteerd	

•  Binnen	14	dagen	krijgt	u	een	vrijblijvende	
offerte	via	de	mail	

•  Bij	akkoord	zal	de	uitvoering	in	de	maanden	
september/	oktober	2019	plaatsvinden	



Zijn	er	nog	vragen?	



Rouwenhorst-isola$e	
Rouwenhorst-isola$e	is	de	nieuwe	aanbieder	voor	vloer-	en	bodemisola$e.	Ze	hebben	
een	breed	aanbod,	ook	voor	betonvloeren.	Als	ze	langskomen,	krijg	je	advies	op	maat.	
Dit	zijn	de	twee	afgesproken	maatregelen:	
	
•  De	gemiddelde	prijs	voor	isoleren	van	vloer	met	Naturoll-ecose	deken:	

Vloeroppervlak	tot	30	m2	€	950	,-	
Vloeroppervlak	30-50	m2	€	1600,-		

•  De	gemiddelde	prijs	voor	isoleren	van	bodem	met	EPS	parels:	
Prijs	vloer	van	0-30	m2	vloeroppervlak	€	750,00	
Prijs		vloer	van	31-50	m2	vloeroppervlak	€	1200,00	

	
Contact:	Alinda	Sellies	|	06	-	509	68	474	|	alinda@rouwenhorst-isola$e.com		

	



Hoe	verder	met	vloerisola$e?	

•  Geef	je	gegevens	op	bij	helpers	achter	laptop,	
– Welke	aanbieder(s):	vrijblijvende	offerte	
–  Interesse	in	huiskameravond	vloerrenova$e	
– op	de	hoogte	blijven	

•  Met	aanbieder	ter	plekke	afspraak	inplannen	
•  Binnen	4	weken	contact,	zsm	en	voor	
november	klaar	

•  Als	isola$e	klaar	is:	feestje		

	



Hoe	verder	met	50	$nten	groen?	

•  Helpen:	meld	je	aan	bij	50	$nten	groen	
	

– Communica$e	zoals	nieuwsbrief	
– Energiecoach	worden	
– Meedenken	over	visie	Assendorp	
	

•  In	de	planning:	regentonnen	en	Zet	’m	op	‘70	

	



Voortgang	zonnepanelen	

•  Succes:	ruim	100	aanmeldingen!	
•  Teleurstelling:	vertraagde	arandeling!	
•  Nieuwe	afspraken:	

– Versnelde	arandeling	resterende	38	opnames	
– Na	opdracht	plaatsing	binnen	2	weken	(basispaneel)	
– Garan$e:	opdracht	15	juli	=	plaatsing	uiterlijk	31	aug	
	

	



Feestje	
zonnepanelen
1	augustus				

		
	

	



Mini	markt	

•  Watertuinen	
•  Autodelen	
•  Hoomdossier:	stap	voor	stap	met	je	huis	bezig	
•  Homewarming:	huiskamerspel	
•  Aanbieders:	Maatwerk	en	Lenderink	
•  50	$nten	groen	Assendorp:																													
hoe	werkt	het,	hoe	kan	je	meedoen?	



Bedankt	&	succes!	
	

www.50$ntengroenAssendorp.nl	


