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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

prestatie-eisen in het kader van de Woonplan-aanpak
R-waarde nu 1,5 m²K/W
R-waarde na ingreep (=prestatie-eis) ≥ 6 m²K/W

beschrijving oorspronkelijke situatie
De oorspronkelijke daken bestaan uit 7cm dikke Stramit dakplaten op gordingen van 7cm 
breed bij 27cm hoog. Deze laatstgenoemde balken kunnen verticaal staan (zie doorsnede) 
of haaks op de hellingshoek (schuin dus). Stramit is een plaatmateriaal van geperst stro, 
een paar latten en aan twee zijden bedekt met stevig papier. Het heeft een beperkte isol-
erende werking. Een nadeel van deze platen is dat bij een lekkage de stroplaat fors vochtig 
kan worden, waardoor ook de stevigheid van dat type “plaat” vermindert. 

Dat laatste maakt ook waarom sommige aanbieders van zonnepanelen huiverig zijn om ze 
te plaatsen. Het is zeker mogelijk, maar men moet wat beter opletten en verbinding zoeken 
met de onderconstructie.  

beschrijving oplossing
Bij isoleren tussen de balken kan in veel gevallen de bestaande dakconstructie behouden 
blijven. De ruimte tussen de balklaag wordt gedeeltelijk of geheel gevuld met een isolatie 
materiaal. Hier zijn verschillende opties voor te bedenken, een ‘flexibele’ wol is het ge-
makkelijkste zelf te verwerken. De isolatie dient goed aan te sluiten. Houd de constructie 
damp-open en plaats aan de binnenkant niet zoals gebruikelijk een dampremmende folie. 
Voor de afwerking is het kiezen voor een plaat die ook een akoestische werking (gips en of 
fermacel) levert ook voordelen op voor het reduceren van geluid van buiten. Op die manier 
is eigenlijk “één dikkere stroplaat” gecreëerd en verandert er damp-technisch niet veel aan 
de opbouw.

aandachtspunten en opmerkingen voor uitvoering
Luchtdichting ter plaatse van alle aansluitingen is belangrijk. Zorg dat er geen kieren tussen 
dak en gevel ontstaan. 

1.
Isoleren tussen de balken



omschrijving werkzaamheden
• Bewoners zorgt voor lege werkruimte/kamer voordat monteurs komen.
• Monteurs dekken trappen + hal en werkruimte af 
• Aanbrengen isolatie materiaal tussen de balken. 

Materiaal: PIF Isofast 160mm op 
wit afgewerkte plaatmateriaal. 6 Rd m².K/W

mogelijke extra kosten
• Aftimmeren evt. dakramen per stuk 
• Afwerken en creëren dak doorvoer 

aandachtspunten voor uitvoering voor de bewoner
• Zolder/slaapkamers dien leeg te zijn van huisraad, extra kosten voor ver-

plaatsen door de uitvoerende partij kunnen op lopen tot € 600,-;
• Eventuele stroom en elektra punten op de gordingen balken dienen vooraf-

gaand aan de uitvoering verplaatst te worden;
• Er bevinden zich geen verrotte balken en houten delen waarop gemonteerd 

moet worden
• Uitgangspunt is dat de isolatie tussen bestaande gordingen kan worden 

gemonteerd;
• Uitgangspunt is afwezigheid van asbest. Indien toch aanwezig dient dit eerst 

door bewoner gesaneerd te worden
• Aangebrachte slaapkamers/zolder plafonds zullen verwijderd moeten worden 

om te kunnen isoleren. De kosten hiervan zijn niet opgenomen in de offerte.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel bevind zich tussen de € 9.000,- en 12.500,- 
voor het hele dak.

Aanbieders voor collectieve inkoop
Comfort Company

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/
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Isoleren tussen de balken

Woonplan
Deze maatregel 

past in stap 1 en 2
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prestatie-eisen in het kader van de Woonplan-aanpak
R-waarde nu 1,5 m²K/W
R-waarde na ingreep (=prestatie-eis) ≥ 6 m²K/W

beschrijving oorspronkelijke situatie
De oorspronkelijke daken bestaan uit 7cm dikke Stramit dakplaten op gordingen van 7cm 
breed bij 27cm hoog. Deze laatstgenoemde balken kunnen verticaal staan (zie doorsnede) 
of haaks op de hellingshoek (schuin dus). Stramit is een plaatmateriaal van geperst stro, 
een paar latten en aan twee zijden bedekt met stevig papier. Het heeft een beperkte isol-
erende werking. Een nadeel van deze platen is dat bij een lekkage de stroplaat fors vochtig 
kan worden, waardoor ook de stevigheid van dat type “plaat” vermindert. 

Dat laatste maakt ook waarom sommige aanbieders van zonnepanelen huiverig zijn om ze 
te plaatsen. Met deze maatregelen is de stevigheid van de dakconstructie optimaal.  

beschrijving oplossing
Naast het isoleren tussen de balken, worden de stramit dakplaten vervangen door underlay-
ment-platen. Als nieuwe dakbedekking stelt het ontwerpteam een kunststofdakbedekking voor 
met roeven-detaillering. Dat is een hoogwaardige, duurzame kunststofdakbedekking zoals 
Alkorplan, Resitrix, Hertalan & Firestone, die goed te recyclen is na een levensduur van >25jr. 

De nieuwe opbouw van het dakpakket wordt: 
• Wit afgewerkte isolatieplaat tussen de balken
• Houten underlayment plaat als dakbeschot
• Kunststof dakbedekking met roeven

aandachtspunten en opmerkingen voor uitvoering
Luchtdichting ter plaatse van alle aansluitingen is belangrijk. Zorg dat er geen kieren tussen 
dak en gevel ontstaan. 

2.
Het dak isoleren aan de binnenzijde, incl. 
vervangen van dakplaten en -bedekking

aanmelden of vragen: info@mooimosterdhof.nl



omschrijving werkzaamheden
• Bewoner zorgt voor lege werkruimte/kamer voordat monteurs komen. (meerkosten laten doen: tot € 600,-)
• Monteurs dekken trappen + hal en werkruimte af 
• Verwijderen dakbeschot tot op de gordingen
• Draaglatten op gordingen van buitenaf aanbrengen t.b.v. het op te leggen koolterm 
• Dak van buiten af isoleren, tussen de balken op het bestaande plafond, mits haalbaar met isolatie dikte 

120mm, materiaal: Koolterm k10 120mm incl. pur 6 Rd m² K/W. Isolatie luchtdicht afdichten op de balken.
• Aanbrengen nieuw dakbeschot underlayment dik 19mm
• Tijdelijk afdekken constructie eind van de dag en indien nodig ivm weer
• Aanbrengen nieuwe dakbedekking: EPDM dakbaan, fabricaat RESITRIX SK, dik 2,5mm incl. nodige afwerkingen.
• Leveren en aanbrengen van een kimfixatie t.b.v. de EPDM randstroken.
• Leveren en aanbrengen van stroken EPDM rubber membraan, type Resitrix SK, dik 2,5 mm, koud gekleefd, 

ontwikkeld gemiddeld 45 cm.
• Leveren en monteren van een vuren houten kraallat 22 x 55 mm, inclusief een strook resitrix.
• Hemelwaterafvoeren en ontluchtingen
• 10 mm verdiept inplakken van loden plakplaat met onderuitloop tbv hemelwaterafvoer.

mogelijke extra kosten
• Optioneel ontluchtingspijpen inwerken (meerprijs).
• Aftimmeren evt. dakramen per stuk 
• Afwerken en creëren extra dak doorvoer 

aandachtspunten voor uitvoering voor de bewoner
• Indien er een bestaand plafond is blijft deze zitten. Bij geen plafond aanwezig is de Kooltherm isolatieplaat 

van onderzijde wit afgewerkt en wordt nieuw plafond.
• Geen verrotte balken en houten delen waarop gemonteerd moet worden
• Eventuele schades aan vloerbekleding en inboedel worden uitgesloten door aannemer;
• Uitgangspunt is afwezigheid van asbest. Indien toch aanwezig dient dit eerst door bewoner gesaneerd te worden
• Uitgangspunt dat bakgoot met boeidelen blijft zitten; bij optie 6 kun je ervoor kiezen om deze mee te vervangen.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel ligt tussen de € 22.500,- en 27.500,-  voor het hele
dak, afhankelijk van het individuele maatwerk (aansluiting op de buren en loodwerk etc.)

aanbieders voor collectieve inkoop
Gelders Dakherstel, Elst

planning 
• Bewoner meldt zich aan via info@mooimosterdhof.nl, deadline 1 oktober 2022.
• Gelders Dakherstel neemt contact op voor het maken van een afspraak thuis
• In oktober 2022 vinden de afspraken plaats
• begin november ontvangt de bewoner de individuele offerte van Gelders Dakherstel
• Voor 1 december 2022 laat de bewoner definitief weten om mee te doen
• uitvoering vanaf eind maart 2023
• daarvoor of daarna: aanvraag van subsidie of lening, afhankelijk van type regeling

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/
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Isoleren tussen de balken incl. vervangen dak
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past in stap 1 en 2
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ZIE MAATREGEL 2 + optie dakkapel

toelichting achtergrond optie dakkapel
Tot heden heeft het gemeentelijk Welstandsbeleid dakkapellen in de wijk de Mosterdhof te-
gengehouden. Dit had te maken met de bijzondere architectuur van de woningen in wijk, de 
flauwe dakhelling van 25 graden en de strakke detaillering van de woningen, dat wil zeggen 
zonder grote dakranden en overstekken. 

Bij bewoners bestaat de wens om de zolderverdieping nuttiger te kunnen gebruiken door 
het plaatsen van een dakkapel. In overleg met de gemeente en de welstandadviseur heeft 
het ontwerpteam nu een ‘trendsettende’ dakkapel ontworpen, die bij de architectuur van de 
woningen past en door de gemeente als enig toegelaten dakkapel wordt erkend.  

een strakke dakkapel
De dakkapel is specifiek ontworpen als een sprekende, maar ook ondergeschikte accessoire 
passend bij de uitstraling van de woning. Dit is in lijn met de algemene criteria van het wel-
standsbeleid. Het is een uitkijk op het dak, waarbij de detaillering is geabstraheerd in de vierkante 
vorm. Belangrijk onderdeel daarbij is de rand van 25cm rondom het raamkozijn. De dakkapel kent 
een aantal vaste maten, en kan op twee posities op het dak worden geplaatst. De dakkapel is 
ontwikkeld op basis van een betaalbaar prefab-ruwbouw sandwichsysteem, bv. Unilin. De ma-
terialiseren is een grijs gepoedercoate aluminium plankprofiel, waarbij de schroeven verdekt zijn 
weggewerkt. Om de dakkapel inwendig te gebruiken is het nodig om een vloertje te maken in de 
vide van de slaapkamers op de verdieping.

3.
Aanbrengen ‘trendsetter’ dakkapel 

inclusief het dak isoleren, vervanging 
van dakplaten en dakbedekking

aanmelden of vragen: info@mooimosterdhof.nl



omschrijving werkzaamheden (aanvullend op maatregel 2)
• Plaatsen prefab dakkapel.
• Uitbreiding zoldervloer: Onderdeel van de dakkapelaanpak is het vergroten van het vloeropper-

vlak ter-plaatse van de vide in de slaapkamer eerste verdieping (zie onderstaande weergave).

mogelijke extra kosten
• Aftimmeren evt. dakramen per stuk 
• Afwerken en creëren extra dak doorvoer 

aandachtspunten voor uitvoering voor de bewoner
• zie maatregel 2.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel ligt tussen de € 32.500,- en 37.500,- 
voor het hele dak, inclusief dakkapel.

aanbieders voor collectieve inkoop
Gelders Dakherstel + Gelders Dakkapel, Elst

planning 
• Bewoner meldt zich aan via info@mooimosterdhof.nl, deadline 1 oktober 2022.
• Gelders Dakherstel neemt contact op voor het maken van een afspraak thuis
• In oktober 2022 vinden de afspraken plaats
• begin november ontvangt de bewoner de individuele offerte van Gelders Dakherstel
• Voor 1 december 2022 laat de bewoner definitief weten om mee te doen
• standaard bouwaanvraag indienen bij gem. Westervoort, leges ca. €300,-
• uitvoering vanaf eind maart 2023
• daarvoor of daarna: aanvraag van subsidie of lening, afhankelijk van type regeling

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/
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dakisolatie, dakbedekking en dakkapel
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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

prestatie-eisen in het kader van de Woonplan-aanpak
R-waarde nu 0,4 m²K/W
R-waarde na ingreep (= prestatie-eis) ≥ 2,1 m²K/W

beschrijving oorspronkelijke situatie
De houtwolcement platen zijn destijds meegenomen in de 
bekisting tijdens het storten van het beton. Hierdoor zijn 
deze beperkt isolerende platen vast komen te zitten aan de 
constructie. Daardoor vormen ze een zgn. ‘koudebrug’. Een koudebrug is een zwakke plek of 
een onderbreking in de isolerende schil van een woning. Hier staat de warme jas open. Dit is 
bijvoorbeeld te merken aan de koude vloeren in de slaapkamer in de winter. 

beschrijving oplossing
De houtwolcement platen zijn moeilijk te verwijderen. Maar deze koudebrug is eenvoudig op 
te lossen door een dunne, hardgeperste isolatieplaat onder de houtwolcement plaat aan te 
brengen. Let wel op dat eventuele nieuwe kozijnen hierop voorbereid worden door een lagere 
bovendorpel toe te passen of een soort ‘koof’ voor de bestaande kozijnen aan te brengen.

omschrijving werkzaamheden
• Aanbrengen van een pir 60mm RD 2,72 plaat met heraklith afwerking kleur wit 
• Houten plinten 12x55 mm wit gegrond incl. slagpluggen met afdekkapjes
• Rondom de afwerking een houten aftimmering red ceder 2 x grijs gegrond 28mm
• Afvoer restante afval

Aandachtspunten voor uitvoering voor de bewoner
• Werkruimte dient leeg te zijn voordat de werkzaamheden starten;
• Electra werk niet meegenomen in de offerte;
• Lampen en dergelijke dienen voordat de montage plaats vindt, zelf verwijderd te worden
• Nieuwe plafondplaten worden tegen bestaande plafond gemonteerd, uitgangspunt is 

dat dit bestaande plafond vast zit

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel bevind zich tussen de € 2.000,- en € 4.000,- 
afhankelijk van type woning

potentiële aanbieders voor collectieve inkoop
EMS Didam - nog niet bevestigd

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/

4.
Isoleren plafond overdekte straatjes 
(= koudebrug slaapkamervloer)

Woonplan
Deze maatregel 

past in stap 1 en 2
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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

prestatie-eisen in het kader van de Woonplan-aanpak
Situatie nu:    De verschillende ruimtes in de woning worden natuurlijk en  
    mechanisch geventileerd.
Na ingreep (prestatie-eis):  Voor een rendement ≥ 95% is er mechanische aanzuiging en  
    toevoer nodig. De ventilatie moet vraaggestuurd zijn.

beschrijving oorspronkelijke situatie
Type E, type G: 
 De keuken, wc op de begane grond en de badkamer op de verdieping werden oor- 
 spronkelijk mechanisch afgezogen. Deze afvoerkanalen bevinden zich in een schacht  
 naast de meterkast in het hart van de plattegrond van de woning. De oorspronkelijke  
 MV-unit bevond zich op zolder.
Type E’:
 De keuken, en de badkamer op de verdieping werden oorspronkelijk mechanisch  
 afgezogen. Deze afvoerkanalen bevinden zich in een schacht aan de scheidingsmuur.  
 De oorspronkelijke MV-unit bevond zich op zolder. Onbekend hoe wc op de begane  
 grond werd geventileerd.
Type K: 
 Korte kanalen en badkamer in uitbouw.

beschrijving oplossing
De woningen in de Mosterdhof lenen zich 
uitstekend voor het aanbrengen van extra 
inblaas-ventilatiekanalen. Voor de afzuiging 
kunnen de bestaande afzuigkanalen gebruikt 
worden. 

Vanuit de zolder is vanaf 2 verzamelboxen met 
bijvoorbeeld kunststof slangen iedere ruimte 
te benaderen. Onderstaand voorbeeldschema 
met de referentiefoto’s geven een indruk hoe 
dit in te passen is in de bestaande woningen.

5.
Goede ventilatie: Aanbrengen balans-

ventilatiesysteem (WTW) + kierdichting



omschrijving werkzaamheden

Aanbrengen WTW ventilatiesysteem
• Op zolder wordt een WTV ventilatiebox gemonteerd Type 

Brink renovent excellent.
• Leidingverloop volgens tekening.
• Verticale leidingen via bestaande koker.
• Horizontale leidingen op zolder over de vloer en met een koof 

afgetimmerd. Horizontale leidingen op begane grond via hoek 
plafond en idem met een koof afgetimmerd. Houten koof in 
grondverf en dient zelf afgeschilderd te worden.

• 2 st. dakdoorvoeren (toe- en afvoer lucht)
• De benodigde ventielen voor aanvoer en afvoer van lucht op 

leidingen in de woning.
• CO2 sensoren incl aansluiten woonkamer en slaapkamer
• Draadloze zender 4 standen in badkamer.

Kierdicht maken woning
• Aanbrengen kierafdichting draaiende delen deuren.
• Aanbrengen kieradichting daaiende delen ramen.
• Dichtmaken ventilatie roosters.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel ligt tussen de € 7.500,- en € 
9.500,- afhankelijk van het type woning

potentiële aanbieders voor collectieve inkoop
Ventilatieservice bv.

Tot begin april 2023 zijn momenteel geen 
WTW-toestellen leverbaar. Daarom kan de aanmelding 
nog niet open. Als duidelijk is wanneer de toestellen 
weer leverbaar zijn, zullen we dit melden.

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/
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WTW en kierdichting
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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

prestatie-eisen in het kader van de Woonplan-aanpak
R-waarde nu 0,4 m²K/W
R-waarde na ingreep (= prestatie-eis) ≥ 2,5 m²K/W

beschrijving oorspronkelijke situatie
Uit de oorspronkelijke bestektekst is de samenstelling van de dichte pui-delen 
te halen: 
“- binnenbeplating 10 mm. spaanplaat; 
 - buitenbeplating rabatdelen vuren, behandeld met pehalin of gelijkwaardig. 
 - Hiertussen een dampremmende laag en een steenwoldeken, dik 2,5 cm (!)” 
Ook al het kozijnhout was vuren. 

Bij veel woningen zijn de houten rabatdelen al vervangen dooreen onder-
houdsvrije variant als keraliet. De dunne isolatiedekens zijn vaak naar beneden 
gezakt in de spouw.

beschrijving oplossing
De houten puien zijn te vervangen voor nieuwe puien. Een vaak toegepaste 
oplossing zijn kunststof kozijnen of puien. Het glasoppervlak vervangen voor 
triple glas is in de woonplannen de basis. De dichte vlakken met rabatdelen 
kunnen prima geïsoleerd worden. Een akoestische plaat aan de binnenzijde 
beperkt de geluidsdruk van buiten. Alle kieren en naden rondom de kozijnen 
dienen luchtdicht uitgevoerd te worden.

aandachtspunten en opmerkingen voor uitvoering
Met de maatvoering van de kozijnen en de puien dient rekening gehouden te 
worden met de aansluitingen op de aangrenzende woningen en het dak.

6.
vervangen kozijnen + houten rabatdelen



omschrijving werkzaamheden

• Verwijderen gevelelementen 1e verdieping, kozijnen en rabat.
• Aanbrengen nieuwe gevelelementen incl. isolatie, kozijnen en keralit bekleding.
• Aanbrengen boeidelen 2e verdieping.

• Te vervangen dakgoot en HWA voor en achtergevel
• Vervangen voor en achter gevel HWA 80mm
• Bakgoot bb44 vervangen

Te vervangen kozijnen en gevelbekleding op 1e en 2e verdieping:

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel ligt tussen de € 19.000,- en 36.500,-,
afhankelijk van type woning.

potentiële aanbieders voor collectieve inkoop
Kuppens - nog niet bevestigd

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/
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Vervangen kozijnen en rabatdelen

Woonplan
Deze maatregel 
past in stap 2
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aanmelden of vragen: info@mooimosterdhof.nl

beschrijving oorspronkelijke situatie
De bestaande meterkast is niet geschikt voor de diverse maatregelen om van 
het gas af te kunnen gaan

beschrijving oplossing
3 fase groepenkast + vervangen en uitbreiding groepen ten behoeve van:
• Elektrisch koken
• Omvormer zonnepanelen
• Warmtepomp

omschrijving werkzaamheden
Aanbrengen:
• 6 groepenkast 3 fase. Bestaande uit hoofdschakelaar 4 polig 40 Amp
• 6 stuks 1 fase eindgroepen met de nodige aardlekbeveiliging
• Uitbreiding groepen 3 stuks in prijs opgave aansluitpunt
• Elektrische kookaansluiting; 7,4 KW 2x230V 16 Amp
• Voorziening voor omvormer zonnepanelen; Afzonderlijke aardlekautomaat 

3 fase groep naar omvormer
• Voorziening voor Warmtepomp; Afzonderlijke aardlekautomaat 3 fase 

groep naar omvormer

excl. kosten indien nodig wijzigen aansluiting Liander van 1 fase naar 3 fase 

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel bevind zich tussen de € 1.200,- en € 1.500,- 
afhankelijk van individueel maatwerk tav oude meter, wensen etc.

aanbieders voor collectieve inkoop
Van den Hatert, Westervoort

proces
- aanmelden kan via info@mooimosterdhof.nl
- Van den Hatert neemt contact op voor een individuele afspraak. 
- Binnen drie weken volgt een offerte.
- Na goedkeuring van de offerte, kan uitvoering vanaf eind 
  oktober 2022 plaatsvinden

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/

7.
upgrade elektrische installatie
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informatieblad specifieke maatregelen

collectieve inkoopactie 
verduurzamingsmaatregelen

b
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interesse of vragen: info@mooimosterdhof.nl

beschrijving oorspronkelijke situatie
De buitengevels van de woningtype E en type G in de wijk zijn opgetrokken met een kalkzandsteen 
(witte ruwe gevelsteen). Kalkzandsteen was een erg populaire steensoort aan het einde van de jaren 
‘80. In de experimentele woningen van de Mosterdhof is deze steen al in de jaren ‘70 toegepast. 
Andere benamingen zijn kalkbreuksteen of gekliste kalkzandsteen. Kalkzandsteen is een erg harde 
maar zeer poreuze steensoort. Porositeit of poreusheid is de aanwezigheid van kleine openingen 
(poriën) in een materiaal. Door de poreuze structuur van de steen kan deze erg snel vuil worden. 
Naast vervuiling bestaat het risico van doortrekkend vocht. Dit vocht kan in het slechtste geval in 
de (aangebrachte) isolatie trekken en zelfs doorslaan in de binnenmuur of een koudebrug vormen 
(vochtige isolatie is een koudebrug). 

beschrijving oplossing
Om kalkzandsteen optimaal te beschermen tegen vocht en vervuiling, raden wij aan om deze 
steensoort elke 10 jaar (opnieuw) te laten impregneren. Vóórdat kalkzandsteen kan worden geïm-
pregneerd moet het worden schoongemaakt. De meest toegepaste techniek voor gevelreiniging bij 
kalkzandsteen is stoomcleanen (heet water onder hoge druk).

Na het reinigen van de gevels worden de slechte voegen vervangen. Hierna worden de kalkzandstenen 
ge-impregneerd. Voor gevels die al een keer eerder zijn geïmpregneerd wordt een ander impregneermid-
del gebruikt dan bij gevels die voor het eerst worden geïmpregneerd.

Aandachtspunt na-isolatie
Denk bij het vullen van de spouw na over het type na-isolatie. Het is verstandig om te kiezen voor een 
isolatiemateriaal dat waterafstotend is. Vochtige isolatie isoleert immers niet meer.

prijsrange
De prijsrange van deze maatregel bevind zich tussen de € 1.000,- en € 7.600,-, 
afhankelijk van de staat van het voegwerk 

aanbieders voor collectieve inkoop
Comfort-Company

proces
- aanmelden kan via info@mooimosterdhof.nl
- Comfort-Company neemt contact op voor een individuele afspraak. 
- Binnen drie weken volgt een offerte.
- Na goedkeuring van de offerte, kan uitvoering vanaf eind 
  oktober 2022 plaatsvinden

meer informatie:
https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/

8.
Impregneren van de kalkzandstenen 

gevels incl. voegherstel
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