
Graag je vloer isoleren?
Volg deze handige checklist!

Maar voor je je vloer laat isoleren, check je best een aantal zaken af. 

Dak en buitenmuren goed geBENOveerd? Gekozen voor uitstekend isolerende 
beglazing, ramen en deuren? Dan is een fantastische vloerisolatie de volgende 
belangrijke stap in je BENOvatieplannen.

Neem gerust onderstaande todo-lijstje bij de hand en verzamel de nodige gegevens. Sowieso is het handige 
info voor je aannemer!

Weet ook dat je heel wat nuttige gegevens over je woning kunt terugvinden via je Woningpas.

Check zeker vooraf of je in aanmerking komt voor een BENOvatiepremie of een extra subsidie 
van je gemeente, stad of provincie.3

Welke soort vloer heb je precies?4

Is er een kruipruimte of kelder aanwezig?5

Hoeveel bedraagt de oppervlakte van je vloer?6

Op de volle grond 

Ja, de hoogte bedraagt cm

Islolatie laat je best via een erkende aannemer aanbrengen. Nodig minimaal twee bedrijven 
uit voor een vrijblijvend adviesgesprek bij jou thuis én vergelijk offertes.1

Beschik je over (oude) bouwplannen, lastenboeken … waarin vloerisolatie was voorzien?2 Ja Nee

Op een vloerplaat

Nee

m2

Bij een premieaanvraag moet je de oppervlakte en isolatiewaarde invullen, en deze cijfers 
moeten ook in de offerte vermeld staan (zie verder).

https://woningpas.vlaanderen.be/
https://benoveren.fluvius.be/premies
https://www.premiezoeker.be/
https://benoveren.fluvius.be/benovatietips/vloerisolatie-voer-voor-warme-voeten


Informeer je aannemer over de staat van je vloer, want vooraf kunen reparaties noodzakelijk 
zijn. Ga dus op onderzoek en controleer je vloer op:7

Vergeet je volgende zaken niet te laten noteren in de offerte?

Welke isolatiewaarde kun je halen? Bij een vloer zonder vloerverwarming biedt een 
zogenaamde R-waarde tussen 3,5 en 5 een optimaal resultaat en bij vloerverwarming is een 
R-waarde van minstens 5 aangewezen.

8

Voor welk soort isolatiemateriaal ga je? Van belang is dat vloerisolatie gebeurt met materiaal 
dat geschikt is voor jouw type vloer (hout, beton …). En dat het materiaal goed aansluit op 
elkaar én op je vloer en wanden. 

Gebruik alvast onze handige calculator: simuleer, bereken en vergelijk naar hartenlust!

9

Stabiliteit

Een omschrijving van alle werkzaamheden van start tot schoonmaak. 

De garanties die het bedrijf geeft en voor hoeveel jaar. 

Een overzichtelijke omschrijving van de toe te passen materialen (inclusief 
certificering en hoeveelheden), de isolatiewaardes en de totale oppervlakte 
van de te isoleren vloer. 

Vochtproblemen

De totale kosten van de werkzaamheden, inclusief eventueel bijkomende 
werkzaamheden, zoals het plaatsen van ventilatieroosters. 

De gegarandeerde minimale isolatiewaarde (R-waarde) van de vloer na 
voltooiing van de werkzaamheden. 

Rotting

Ontbrekende of loszittende tegels

Scheuren

Zoutkristallisatie

Insectengaatjes

10

Meer nuttige info over vloerisolatie?
Lees dan beslist deze artikels 

https://benoveren.fluvius.be/vloerisolatie-berekenen#/
https://benoveren.fluvius.be/benovatietips/vloer-isoleren
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