Foto: Corine Zijerveld

Dubbel glas
Uw woning heeft op dit moment enkel glas. Stek biedt u graag de
mogelijkheid om dit te vervangen voor dubbel glas. Uw voordeel?
De warmte blijft beter binnen. Zo bespaart u energie én geld.

Wat gaat Stek isoleren?

Hoe gaat Stek te werk?

1

	We verwijderen de enkele beglazing en
plaatsen HR++ isolatieglas terug. In de
meeste gevallen kan dit in de bestaande
kozijnen.

2

	We plaatsen ook (afsluitbare) ventilatieroosters. Als u al roosters heeft, vervangen
we die als dat nodig is.

3

	We proberen het schilderwerk van uw
kozijnen niet te beschadigen. Als dit
toch gebeurt, zetten we alles netjes in
de grondverf. U kunt het hout dan zelf
schilderen in de kleur die u mooi vindt.

Met dubbel glas blijft
de warmte beter
in uw woning.

Wat moet u
zelf doen?
Wat vragen we van u?

De werkzaamheden in uw woning duren
ongeveer twee dagen. Stek maakt met u een
afspraak wanneer we het beste kunnen langs
komen. Als we het dubbel glas komen plaatsen,
vragen we u vooraf het volgende te doen:
•	de zonwering weghalen, zoals (rol)gordijnen,
vitrage en luxaflex
•	de vensterbank leegmaken
•	ongeveer 1 meter rond het kozijn vrijmaken,
zowel binnen als buiten

Uw woning ventileren,
waarom is dat belangrijk?
Als uw woning straks is geïsoleerd, is het
belangrijk om zelf goed te ventileren. Waarom?
Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën,
luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen.
Bovendien kunnen muren gaan schimmelen.
Een droge en goed geventileerde woning is
daarnaast makkelijker te verwarmen.
Een paar tips voor een gezond binnenklimaat:
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	Zorg dat ventilatieroosters altijd (een klein
stukje) open staan.
	Open regelmatig uw ramen.
	Ventileer extra als u kookt, doucht, klust in
huis of visite hebt.
	Rook zo min mogelijk binnenshuis.
	Verminder het vocht in huis door de was
buiten te drogen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Dat kan via energiebesparing@stek-wonen.nl.
Of bel met Stek op 0252 – 430 500 en vraag naar
René de Winter, projectleider Energieplan.

Het plaatsen van
dubbel glas duurt ongeveer
twee werkdagen.

