RENOVATIEKRANT ISOLATIE VERHOEVEN KAMPENHOUT

Reken op onze totaalservice & garanties
Als familiale KMO luisteren & denken wij met u mee en doen we ook wat we beloven. Een mooie referentielijst
van tevreden klanten en de talrijke klantengetuigenissen zijn het beste bewijs van onze troeven:

1

Wij zijn een stabiele familiale
bouw-KMO met 35 jaar ervaring,
die sterk verankerd is in uw streek.

2

Bij Verhoeven hebt u één
aanspreekpunt voor isolatie
én renovatie.

3

Wij staan u bij van A tot Z :
een zorgeloze verbouwing van start
tot finish.

4

U krijgt een uitgebreide en verstaanbare offerte met vaste prijzen. Goede
afspraken maken goede vrienden.

5

Wij denken continu mee
naar de beste oplossing voor
uw specifieke situatie.

ja! ook in 2017 zijn er nog

6

Wij werken met ervaren en eigen
vakmannen, die verstaanbare
technische uitleg geven.

7

Uw wooncomfort en
energiebesparing is onze uitdaging,
met subsidiebegeleiding.

8

Wij werken proper en net,
met respect voor uw woning,
dit is geen bouwwerf.

9

Bij Verhoeven is een woord
nog een woord: wij respecteren
afspraken en deadlines.

10

Wij werken in vertrouwen
en vragen geen voorschotten.

Premies voor energiebesparing

Geef uw woning NU
een energieboost want …

… en ervaar onmiddellijk
de positieve gevolgen :

A

Spaargeld brengt vandaag de dag zo goed
als niets meer op;

D

Merkelijke daling van het energieverbruik
voor verwarming;

B

Lenen is momenteel zeer goedkoop:
energierenovatie is dé investering bij uitstek;

E

Onmiddellijke verhoging van het
comfortgevoel in de woning;

C

Door de Vlaamse dakisolatienorm wordt
dakisolatie in álle woningen tegen 2020
een verplichting;

F

Aanzienlijke verbetering van de EPC-score
= een troef bij een ev. latere verkoop.

Bij jou thuis of bij ons op kantoor:
wij staan tot uw dienst
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35 jaar expertise in
excellent isoleren en
zorgeloos renoveren
Wij zijn een isolatie- en
renovatiebedrijf dat gekend is
voor zijn A tot Z-aanpak: ons
deskundig Advies resulteert in
een Zorgeloos totaalproject met
úw wooncomfort als doel.
Isolatie wapent u tegen
zomerhitte en winterkou.
Wij creëren extra woonruimte
met onze renovatieteams.
Conclusie: met onze energierenovatie investeert u in uw
(t)huis. Het resultaat is een
aangename woonomgeving
waar vocht, tocht en lawaai
geen kans meer krijgen.

Wij doen véél meer
dan isoleren alleen.
Met onze vakkennis
en maatwerk zijn we
jouw partner voor:

diagnoses en verhelpen van
vochtproblemen door injecties
en behandelingen tegen zouten

isolatie tegen koude/warmte
en geluidsoverlast via vloeren,
muren, daken

uitbreiding van woonruimte,
(zolder)inrichting,
gyprocwerken, pleisterwerken

na-isolatie van spouwmuren
of gevelisolatie met steenstrips
en sidings

plaatsen of vervangen van
dakramen, zolderluiken,
binnendeuren, laminaatvloeren

gevelreiniging en bescherming
tegen vocht en vervuiling met
hydrofuges

aanpassing/uitbreiding van
je elektrische installatie
of sanitair

Straffe cijfers
25.000 m2
Met een 20-tal eigen vakmensen
isoleren wij op jaarbasis

40.000 m2
Hellende daken/zoldervloeren.
Elke m² met dezelfde zorg geplaatst

Isolatie Verhoeven verlicht
jaarlijks de energiefactuur
van een 800-tal gezinnen.

Spouwmuren.
Naadloos en waterproof

Sinds 2011 meten
wij permanent onze
klantentevredenheid,
waarbij 98% (zeer) tevreden
is van de uitgevoerde werken.
En tevreden klanten, daar
doen wij het uiteindelijk voor.

Voor meer informatie,
referenties en filmpjes
volg ons op facebook

Ons team van adviseurs staat tijdens weekdagen tussen
8h30 en 17h30 paraat voor al uw vragen.
Vraag een kosteloos plaatsbezoek en bespreek uw plannen en wensen
met een van onze adviseurs. Wij denken met u mee en maken een
overzichtelijke offerte op uw maat.

Contact:

Leuvensesteenweg 51 bus 1, 1910 Kampenhout
info@isolatieverhoeven.be - (016) 65 05 05

Inspiratie: www.isolatieverhoeven.be
www.facebook.be/isolatieverhoeven

OOK ÚW WONING VERDIENT ONZE ZORG!

Werken met sterke merken

Als kwaliteitsgedreven bedrijf werken wij enkel met sterke merken:

voor

Plaatsen of vervangen
van dakramen
Als Velux ProContact installateur zorgen wij voor de plaatsing of vernieuwing van dakramen en toebehoren. Zonwering, verduistering, rolluiken, elektrische bediening en automatisatie en afwerking rondom
aan de binnenzijde, … het maakt allemaal deel uit van onze service.

Isoleren van vloeren
EN (KRUIP)KELDERS
Wij verlossen u zonder breekwerk van dat
onaangename “koude voeten”-gevoel door het
isoleren van het plafond van de (kruip)kelder.
Ook toepasbaar in garages.

na

algemene renovatiewerken
Aanpassen van een dakgebinte, afbreken van een oude schouw, (her)kappen van een deuropening,
pleister- en gyprocwerken, uitbreiding van elektrische installatie of sanitair, …. Wij zorgen ervoor.

Isolatie van de buitenmuren
& behandeling tegen vocht

“De afwerking
is van een
ongezien niveau!”

- J. Peeters -

GUN UW BUITENMUREN DE ZORG DIE ZE VERDIENEN:

10 jaar garantie

BEHANDELING GEVELS Hou je gevel proper met een
onzichtbare vocht- en vuilafstotende behandeling (hydrofuge).
Geniet langer van het mooie uitzicht. Opfrissing van de gevel
nodig? Wij zorgen waar nodig voor een voorafgaande reiniging.

SPOUWMUREN (ruimte tussen gevelsteen en binnenmuur) vullen wij met
Knauf Supafil glaswolvezels, een one-day-job waarbij we uw woning een
warme jas aantrekken. Het tochtgevoel verdwijnt, uw muur presteert 3x
beter en voelt warmer aan. Als ATG-gecertificeerd installateur bieden wij u
via het CWWF-garantiefonds bovendien 25 jaar gemoedsrust aan, een unieke
garantie in de markt.

Geen spouw? VOLLE MUREN
of gevels in slechte staat krijgen
een fraaie gevelbekleding zoals
sidings of steenstrips op een
performante isolatieplaat.
Een mooi en duurzaam resultaat.

VOCHTPROBLEMEN Last van (opstijgend) vocht, schimmel, condensatie,
koudebruggen ? Wij stellen de juiste diagnose en voorzien de passende
remedie zoals injecties, zoutwerende folies, herpleisteren van muren…
Metingen en advies omtrent correct verwarmen en ventileren om tot een
gezond woonklimaat te komen maken het plaatje compleet.

Akoestiek

LAWAAIHINDER?
Wij plaatsen akoestische scheidingswanden, voorzetwanden, plafonds voor meer wooncomfort.

Ruimte tekort? Wij creëren extra woonruimte binnenshuis. Onder het dak, door
omvorming van een bergruimte, garage of
kelder tot extra leefruimte ... bespreek met
ons uw wensen en onze creativiteit tovert
een ongebruikte (rommel)kamer om tot
een pareltje van een ontspanningsruimte.
Maak gebruik van onze totaalservice en
verzeker u hiermee van een stressvrij
verloop van uw project.

voor

Zorgeloos verbouwen: Afwerking,
inrichting, uitbreiding wooncomfort

na
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Isoleren van
hellende daken,
zoldervloeren

Een slecht geïsoleerd dak is een echte energievreter.
Dankzij een doorgedreven isolatiepakket, gebaseerd
op de normen van (over)morgen, zetten wij een dikke
muts op de grootste verliespost van uw woning.
Elke dak verdient zijn specifieke aanpak, ook voor
daken zonder onderdak zijn er mogelijkheden.
Gebruik je de zolder als woonruimte, bergzolder
of zelfs geheel niet? Wij hebben verschillende
oplossingen voor elk type, zelfs de ontoegankelijke,
want isoleren is maatwerk.

