
                                                                              

Menukaart woningtype John F. Kennedylaan 
 

Doel Beschrijving Voldoende  
voor gasloos? 

Kosten  
(incl. BTW)* 

Isolatiewaarde Besparing (%) Subsidie 

Isolatie vloer       

vloerisolatie Plaka Isolatie Folie, (PIF-isolatie), folie die zorgt voor energiebesparing en 
comfortverbetering.  

ja € 1.800 Rc 4,0  N.v.t. 

bodemisolatie Supearl Bodemparels 275 mm.  ja € 1.400 Rc 3,6  N.v.t. 

Isolatie gevel       

Spouwmuur isolatie Voor tussenwoningen tot 10 m2 (alleen bij meerdere woningen van dit woningtype) 
Voor een hoekwoning met parels, inclusief ventilatieroosters 

nee € 350 
€ 1.700 

Rc 1,5 
Rc 1,5 

20% 
20% 

N.v.t. 

Vervangen kunststofplaten voorzijde 
Vervangen kunststofplaten achterzijde 

Vervangen kunststofplaten, aanbrengen isolatiemateriaal en afwerken met nieuwe 
kunststof voorzetdelen. Op aanvraag is tegen meerkosten ook metselwerk mogelijk. 

Ja 
ja 

€ 2.500 
€ 3.500 

Rc 4,5 
Rc 4,5 

20% 
20% 

N.v.t. 

Isolatie dak       

Binnenzijde Isolatieplaat met witte afgewerkte onderzijde nee € 5.500 RC 4,5 10% N.v.t. 

Vervangen glas       

HR++ glas 
Begane grond 

Aanwezige beglazing uitnemen en vervangen door hoge kwaliteit HR++ dubbelglas, 
geschikt voor ‘van het gas af’. 

ja € 2.500 U = 1,1 10% N.v.t. 

HR++ glas 
1ste etage  

Aanwezige beglazing uitnemen en vervangen door hoge kwaliteit HR++ dubbelglas, 
geschikt voor ‘van het gas af’. 

ja € 3.000 U = 1,1 10%  

Ventilatie       

Mechanische afzuiging Installeren van een afzuigunit gecombineerd of per toilet/douche/keuken N.v.t. Op aanvraag N.v.t.  N.v.t. 

Verwarming       

HR ketel Cv-ketel HR combi CW4, compleet met thermostaat, expansievat en dakdoorvoer nee € 2.250 N.v.t.  N.v.t. 

Hybride (warmte) pomp hybride warmtepomp te koppelen aan een geschikte CV ketel nee € 7.500 N.v.t.  € 1.600 

Lage H2O convectoren Vervangen bestaande radiator(en) door een Low H2O convector ja Op aanvraag N.v.t  N.v.t. 

Lage H2O convectoren met ventilatie Vervanging van radiator(en) door een Low H2O convector inclusief ventilatie met 
luchttoevoer vanaf buiten, inclusief elektrische aansluiting  

ja Op aanvraag N.v.t.  N.v.t. 

Zonnepanelen      BTW retour 

Set 4 panelen Zwart 285Wp op pannendak N.v.t. € 1.800 N.v.t.  ± € 300 

Set 6 panelen Zwart 285Wp op pannendak N.v.t. € 2.500 N.v.t.  ± € 425 

Set 8 panelen Zwart 285Wp op pannendak N.v.t. € 3.200 N.v.t.  ± € 550 

Set 10 panelen Zwart 285Wp op pannendak N.v.t.  € 3.900 N.v.t.   ± € 650 

 
* De prijzen die we hier opgeven zijn inclusief BTW. Ze geven een goede indruk, maar zijn niet de exacte kosten voor uw woning. Iedere woning is anders. U moet dus rekening houden met afwijkingen afhankelijk van de 

situatie in uw woning. Bovendien: als meerdere woningeigenaren tegelijk maatregelen willen nemen, zijn kortingen mogelijk. Meer informatie op de informatieavond en op de website https://energie-in-woudenberg.nl.  
 

https://energie-in-woudenberg.nl/

