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Dé oplossing voor 

problemen met 

vocht en kou vanuit 

de kruipruimte 

in uw woning

 Warmte

 Comfort

 Duurzaam

 Besparing

OOK VOOR:

 Bestrating

   Riolering

   Diamantboren en -zagen

   Beschoeiingen, vlonders en steigers



 

Vochtbestrijding met bodemfolie

Wat is het resultaat

 Een droge en toegankelijke kruipruimte

 Verlaging van de luchtvochtigheid in de woning

 Meer comfort 

 Voorkomt (verdere) aantasting houten vloeren

 Minder kans op schimmels en ongedierte

 Houdt radon tegen

Hoe gaan wij te werk

De folie wordt via het kruipluik aangebracht op een (redelijk) egale bodem 

in de kruipruimte. Een gemiddelde woning is binnen 1 dag gereed en de 

werkzaamheden geven nauwelijks overlast. De folie is 0,23 mm dik en er kan 

later zonder problemen overheen gekropen worden. 

Voordelen ten opzichte van andere methodes

 De kruipruimte blijft even diep

 Leidingen en buizen blijven bereikbaar

 Er ontstaat geen punt van vochtverzadiging

 Lage eenmalige investeringskosten

 Controle achteraf mogelijk door de eigenaar

Vloerisolatie met thermoskussens

Wat is het resultaat

 Een droge vloer 

 Meer comfort door warmere vloer

 Minder stookkosten

 Voorkoming warmteverlies naar de kruipruimte

 Isolatiewaarde van R=3,8

Hoe gaan wij te werk

De isolatiefolie is zeer licht en wordt als een klein pakketje in één keer door 

het kruipluik meegenomen om te worden aangebracht. 

Voordelen ten opzichte van andere methodes

 Makkelijk op maat te maken

 Weinig afval

 Geen extra transportkosten

 Wordt in één handeling in de kruipruimte meegenomen

 Geen koudebruggen

Slechts 6% BTW op isolatiearbeid!

Vanwege de hoge isolatiewaarde van de door ons aangebrachte 

thermoskussens mogen we voor de arbeidskosten hiervan het 

lage BTW-tarief van 6% hanteren.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over onze 

oplossing tegen vocht en kou. 

Bel  015 - 380 93 41, mail ons op

 info@avanschie.nl of bezoek onze website 

www.avanschie.nl


