
Glasvervanging -
Isoleren – Ventileren



Opening/mededelingen

Welkom, fijn dat u er bent!

Eerst avond; mogelijk volgend jaar nog een keer

We moeten op tijd klaar zijn

Respecteer s.v.p. de coronamaatregelen

Stellen van vragen

Informatiemap krijgt u aan het einde mee



Ons programma

- 19.45u Opening en mededelingen
- 19.50 - 20.20u Presentatie Glasvervanging door 

Peter Spitters
- 20.20 - 20.50u Presentatie Isoleren door Andre

Dilweg
- 20.50 - 21.05u Pauze
- 21.05 - 21.45u Presentatie Ventileren door Rutger 

Naber
- 21.45 - 21.50u Afsluiting



Isolerende Beglazing



Glashandel Spitters

❖ Nieuwbouw

❖ Renovatie

❖ Glazen deuren en -wanden

❖ Douchedeuren en -wanden

❖ Glazen balustrades

❖ Interieurglas



Glas variaties

• Diverse varianten

Verschil in wensen = verschil in opbouw van isolerende beglazing

inbraakwering

veiligheid geluidswering

zonwering

brandwering



Soorten isolerende beglazing

• Gewoon dubbelglas (iso)

2 glasbladen 

Tussenruimte (spouw) gevuld met 
droge lucht

 Hoog-rendements (HR) dubbelglas

2 glasbladen 

Tussenruimte (spouw) gevuld met een 
speciaal gas

Speciale coating 
op één ruit



Soorten isolerende beglazing

• Triple glas

3 glasbladen 

2 tussenruimtes gevuld met een 
speciaal gas

Coating op 2 ruiten

 Geluidsisolerend glas HR++

2 glasbladen van verschillende dikte

Extra brede spouw



U-waarden

• Warmte-isolatie uitgedrukt in U-waarden

Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie

Soort glas Ug-waarde

Enkelglas 5,8

Isolerend dubbelglas 3,0 – 2,7

HR++ dubbelglas 1,2 – 1,0

HR++ Geluidsisolerend 1,2 – 1,0

HR+++ triple glas 0,8 – 0,5



Huidige situatie

• Gewoon dubbelglas geluidsisolerend

Samenstelling 10-20-4

U-waarde 2,7

 HR++ glas geluidsisolerend

Samenstelling 10 - 20 gas gevuld - *4

Coating op binnenruit

U-waarde 1,1 

2,5 x beter isolerend



Ons aanraden

• HR++

Hoge isolatiewaarde

Minder gasverbruik

Waarde vermeerdering van je huis

Prettigere leefomgeving

Mogelijk in bestaande kozijnen

Geluidsisolatie blijft gelijk



 Gasbesparing (enkelglas → HR++)

± 23 m³ per m² per jaar

→

 Gasbesparing (gewoon dubbelglas → HR++)

± 10 m³ per m² per jaar

→

Kosten en besparing
• HR++

Kosten tussen ± € 140,- en 180,- per m²

• HR++ geluidsisolerend

Kosten tussen ± € 250,- en 290,- per m²



Subsidies
• BTW-regeling

Verlaging van BTW-tarief op arbeidskosten bij woningen ouder dan 2 jaar

9 % i.p.v. 21 % → berekend op de factuur

• Subsidieregeling 

Doel: energiezuiniger maken van de woning

2 soorten isolerende maatregelen (bijv. HR++ glas + vloerisolatie)

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) – aan te vragen t/m 31 dec 2020

na plaatsing van glas

Subsidiebedrag 2020 HR++ glas per m² = € 53,-

www.rvo.nl/seeh

Minimale oppervlakte-eis glas per woningtype

Vrijstaande woning Hoekwoningen / 
twee-onder-een-kap 
woningen

Tussenwoningen Etagewoningen

15 m² 12 m² 10 m² 8 m²



Bedankt voor uw aandacht



De volgende spreker……..































Aminotherm Isoplusschuim





BASF Elastospray onder de vloer



PIF ISOLATIE FOLIE











Subsidie via WWW.RVO.NL





Aanmelden via:

Anton van Loon
anton@energiegilzerijen.nl





Om 21.05 uur beginnen we weer!



Presentatie het belang 

van een goede ventilatie
in uw woning

Altijd het beste klimaat voor 

een

Rutger Naber



Even voorstellen……
• Rutger Naber 

• Adviseur Binnenklimaat

•

Energienotaloze nieuwbouw Passieve nieuwbouw en renovatie

Nul op de Meter renovaties Energiezuinige installatieconcepten Gezonde en comfortabele ventilatie



Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder staat voor een gezond, comfortabel
en energie-efficiënt binnenklimaat



Waarom ventilatie?

Binnen
klimaat

oplossingen



Waarom ventilatie?

Voor elke bouwvergunning dient het energieverbruik

van een woning te worden aangegeven door middel van:

▪EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)

▪ Isolatie

▪Energiezuinige oplossingen



Binnenklimaat heeft een grote invloed op onze

gezondheid

Systemen en producten van Zehnder zorgen 

voor:

▪ Minder schadelijke stoffen

▪ Lager pollen- en CO2 gehalte

▪ Optimale luchtvochtigheidsgraad

▪ Ideale temperatuur 

Fitter

Beter 
slapen

Uitgeruster

Vitaler

Actiever

Gezondheid & vitaliteit

Waarom ventilatie?



Mechanische afvoer

Dakventilator

Balansventilatie met warmteterugwinning 

De meest voorkomende mechanische ventilatiesystemen in 

Nederland



Mechanische afvoer en natuurlijke toevoer (laagbouw)



Balansventilatie met warmteterugwinning



Individuele ventilatie middels een dakventilator op een 

collectief systeem (hoogbouw)



We nemen je mee op reis…..gezondheid



“The Indoor Generation”
The Indoor Generation.mp4

De nut en noodzaak in 160 seconden …..

Waarom ventilatie?

The Indoor Generation.mp4
file:///C:/Users/rna01/OneDrive - Zehnder Group/Desktop/The Indoor Generation by VELUX hd.mp4


Wist je dat:

• Je 1/3 van je leven op de slaapkamer doorbrengt [8 uur/dag]

• Je vervolgens gemiddeld 10 uur voor de baas onderweg bent…op kantoor 
en  inclusief reizen

• Je dan nog maar 6 uur in de woonkamer bent
(Bij thuiswerken in coronatijd is 22 uur achtereen in je woning zijn niet 
overdreven….)

• Je daarvan nog 2-3 uur in de fijnstof van het koken zit

We nemen je mee op reis…..gezondheid



We nemen je mee op reis…..gezondheid



We nemen je mee op reis…..gezondheid



We nemen je mee op reis…..gezondheid



We nemen je mee op reis……..
We nemen je mee op reis…..gezondheid



We nemen je mee op reis…..gezondheid



We nemen je mee op reis…..gezondheid



Klimaatverandering en oververhitting

tastbaar in Nederland

We nemen je mee op reis…..comfort



Klimaatverandering en oververhitting

tastbaar in Nederland

We nemen je mee op reis…..comfort



▪ De zomers worden langer en warmer

▪ In zomernacht koelt het minder af

▪ Urban Heat Island-effect in dicht bebouwde woonwijken

▪ Belangrijk en noodzaak om rekening te houden met oververhitting in 
ontwerp en realisatie

Klimaatverandering?

We nemen je mee op reis…..comfort



warmteterugwinning koudeterugwinningkoeling met buitenlucht

passieve koeling

Middels bypass

1 2 3

Situatie met balansventilatiesystemen

We nemen je mee op reis…..energie & comfort



54%38%

8%

Bypass voor koeling Warmteterugwinning Koudeterugwinning

Bypass
voor passieve 

koeling

Warmteterugwinning

Koude
terugwinning

Optimaal binnenklimaat gedurende

het hele jaar

We nemen je mee op reis…..energie & comfort



We nemen je mee op reis……..
We nemen je mee op reis…..energie& comfort



We nemen je mee op reis……..
We nemen je mee op reis…..energie & comfort



Thermisch (dis)comfort en LT-(vloer)verwarming, leefzone < 0,5 m van gevel

We nemen je mee op reis…..(thermisch) comfort



We nemen je mee op reis….. (akoestisch) comfort



We nemen je mee op reis….. (akoestisch) comfort



Investering

Installatie kosten (indicatief) € 1.500,- € 4.000,-
- Raamroosters (€ 1,-/cm) -€ 400,-
- Geen naregeling -€ 700,-
- Kleinere WP (7,5kW→5,5kW) -€ 1.185,-
- Gesloten bron -/-
Totaal € 1.715,-

Aandachtspunt voor bouwkundige voorzieningen!

Bewoners:
• Lagere energie rekening;
• Minder gevoelig voor salderen;
• Hoger comfortniveau in zomer en winter
• Betere gezondheid (filtering en gegarandeerde ventilatie)

MV-box met C02-sensor Balansventilatie-unit met warmteterugwinning



Trends en ontwikkelingen in de bouw 

Energie blijft voorlopig een belangrijk vraagstuk

Warmtevraag 
beperkende 
maatregelen

BENG

EPV

NOM

Energie 
Index



Gezondheid wordt steeds belangrijker

Altijd verse lucht op de juiste plaats 

en een aangename temperatuur voor 

een gezond binnenklimaat

GEZOND EN AANGENAAM BINNENKLIMAAT

Ruimte temperatuur van 16 °C in de slaapkamers

Ruimte temperatuur van 20 °C in de woonkamers

Ruimte temperatuur van 22 °C tot 24 °C in ruimten waar baby’s

worden gebaad en gekleed

Luchtvochtigheid tussen de 30% en 70%

Trends en ontwikkelingen in de bouw 



Bedankt voor uw aandacht



Afsluiting van de avond





Vergeet uw informatiemap niet!

Zet zo uw mondkapje op.

Graag tot ziens bij een volgende 
gelegenheid!






