
RENOVATIEKRANT

ZORGELOOS DUURZAAM VERBOUWEN

WERKEN MET STERKE MERKEN   Als kwaliteitsgedreven bedrijf werken wij enkel met sterke merken:

RENOVATIE

ISOLATIE

VOCHTBESTRIJDING

35 JAAR  
EXPERTISE  
IN ISOLEREN EN  
ZORGELOOS RENOVEREN

ISOLATIE  VERHOEVEN  NV - KAMPENHOUT    EDITIE 2019

Wij zijn een isolatie- en renovatiebedrijf 
dat gekend is voor zijn A tot Z-aanpak: 
ons deskundig Advies resulteert in een 
Zorgeloos totaalproject met jouw woon-
comfort als doel. 

Wij isoleren tegen zomerhitte, winter-
koude en lawaaihinder. Vocht bestrijden 
wij na een grondige diagnose. Met onze 
eigen renovatieteams creëren wij extra 
woonruimte met een hoog comfort.

Conclusie: met onze energierenovatie 
investeer je in jouw (t)huis. Het resultaat  
is een aangename woonomgeving waar  
vocht, tocht en lawaai geen kans meer 
krijgen.

Er zijn nog steeds isolatiepremies én renovatiepremies voor bepaalde werken. 
Wij adviseren en begeleiden je graag met oog voor jouw budget. Lees meer hierover 
achteraan deze folder.

TIP PREMIES



HELLENDE DAKEN

ZOLDERVLOEREN

SPOUWMUREN

BINNENMUREN

BUITENGEVELS

KELDERS EN GARAGES

AKOESTISCHE ISOLATIE

Op zoek naar bescherming tegen winterkou, zomerhitte én geluidshinder? 
Verkoop of plaatsing, wij zorgen voor passende isolatie. Een lagere 
energiefactuur én een veel aangenamer woonklimaat: dubbele winst!

ISOLATIE

WIJ ISOLEREN JAARLIJKS 

daken, zoldervloeren, (spouw)muren

50 000 m²
Per jaar verlichten wij hiermee de 
energiefactuur van een

DIE HIERMEE 1,1 MILJOEN LITER 
STOOKOLIE PER JAAR BESPAREN

800-TAL  
GEZINNEN

minder verbruikt

6 0  M I L J O E N 
LITER STOOKOLIE

De voorbije 10 jaar samen werd door 
onze isolatiewerken

VOOR AL ONZE REALISATIES: WWW.ISOLATIEVERHOEVEN.BE

ONZE
TROEVEN

PLEISTER EN GYPROCWERKEN

DAKRAMEN & TOEBEHOREN

CV - SANITAIR - ELEKTRICITEIT

AANPASSINGEN DAK & VLOERTIMMER

METSELWERK - BETON - RUWBOUW

CHAPE & VLOERAFWERKING

GEVELRENOVATIE

BINNENSCHRIJNWERK

TRAPPEN - ZOLDERLUIKEN

Ruimte tekort? Onze creativiteit tovert jouw ongebruikte en/of rommelige zolder, garage, 
bergruimte of kelder om tot een pareltje van een ontspanningsruimte.
Zorgeloos renoveren … dát is onze belofte.

RENOVATIE

OPSTIJGEND VOCHT

CONDENSATIE

GEVELBEHANDELING TIP
Isoleren doe je maar 1 keer, 

zorg dat het meteen goed zit. 

Oog voor detail en aandacht 

voor luchtdichtheid zijn voor 

ons vanzelfsprekende basis-

principes.

TIP
Een goeie begeleiding en 

haalbare planning bespaart 

op budget, vermijdt dubbel 

werk en spaart je een hoop 

frustraties. Wij begeleiden 

van A tot Z.

TIP

Last van (opstijgend) vocht, condensatie, schimmel?
Wij stellen de juiste diagnose en voorzien de passende remedie zoals 
injecties, zoutwerende folies, afkappen en herpleisteren van muren …

VOCHTBESTRIJDING

Samen gaan we op zoek  

naar de oorzaak van de 

vochtproblemen, daarna  

volgt een passende remedie. 

Onze grondige diagnose  

spaart je onnodige kosten.
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BEDuidelijke offerte 

TRANSPARANTE prijs
ZORGELOOS van  
A tot Z begeleid

We werken in  
VERTROUWEN

We RESPECTEREN afspraken 
en planning zorgvuldig

Één AANSPREEKPUNT 
voor isolatie en renovatie

WE HEBBEN HIERMEE

95  MILJOEN 
TON
uit de lucht gehouden  
op 10 jaar tijd



Ons team van adviseurs staat tijdens weekdagen 
tussen 8h30 en 17h30 paraat voor al jouw vragen. 

Vraag een kosteloos plaatsbezoek en bespreek je 
plannen en wensen met een van onze adviseurs.  
Wij denken mee en maken een overzichtelijke offerte 
op jouw maat.

REKEN OP ONZE TOTAALSERVICE & GARANTIES

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

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

Jouw wooncomfort en energiebesparing is  
onze uitdaging.

Wij werken proper en net, met respect voor  
de woning en bewoners.

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

Wij werken in vertrouwen en vragen geen 
voorschotten.
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Wij zijn een stabiele familiale bouw-KMO met meer 
dan 35 jaar ervaring, die sterk verankerd is in de 
streek.
Bij Verhoeven heb je één aanspreekpunt voor jouw  
isolatie- en/of renovatieproject.

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

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

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

BIJ JOU THUIS OF BIJ ONS OP KANTOOR:
WIJ STAAN TOT UW DIENST
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GENIET VAN ISOLATIE- & RENOVATIEPREMIES

RAADPLEEG DE                                     OP ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE!

Isolatiepremies via de netbeheerders lopen  
ook in 2019 door.
 
Ook voor een aantal renovatiewerken  
kom je voor premies in aanmerking.
 
Bij meerdere energiebesparende investeringen  
heb je recht op een totaalrenovatiebonus  
(1.250 tot bijna 5.000 € extra premie!).

Spaargeld brengt niets meer op en lenen  
is momenteel erg goedkoop: investeer nù  
in je woning.
 
De Vlaamse dakisolatienorm maakt  
dakisolatie tegen 2020 verplicht.
 
Isolatie bespaart op je verwarmingsfactuur  
en verhoogt het comfortgevoel merkelijk.

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

www.isolatieverhoeven.be
www.facebook.be/isolatieverhoeven


