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Vloerisolatie
Heeft u last van een koude vloer in de winter? De oorzaak hiervan
is dat uw vloer niet (goed) is geïsoleerd. Stek wil dit graag voor
u verbeteren. Na vloerisolatie blijft de warmte beter binnen.
Zo bespaart u energie én geld.

Wat gaat Stek isoleren?

Hoe gaat Stek te werk?

1

	Via een luik in de gang komen we onder
uw vloer. Deze kleine, open ruimte heet
de kruipruimte.

2

	We plaatsen het isolatiemateriaal op
de bodem van deze ruimte of tegen de
onderkant van uw vloer.

3

	Heeft u geen luik, dan boren we gaatjes
in de onderkant van uw buitenmuur.
Door deze gaatjes spuiten we het isolatiemateriaal in de kruipruimte.

Na isolatie heeft u geen
last meer van een koude
vloer in de winter.

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

Het isoleren van uw vloer gebeurt op één dag.
Stek maakt met u een afspraak wanneer we het
beste kunnen langskomen. Voordat we gaan
isoleren, willen we graag de leidingen in uw
kruipruimte bekijken. Ook hiervoor maken we
met u een afspraak. Zo kan Stek eventuele
problemen vooraf oplossen.

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.

Uw woning ventileren,
waarom is dat belangrijk?
Als uw woning straks is geïsoleerd, zijn er geen
kieren meer waardoor frisse lucht binnen kan
komen. Het is dan 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.

Het isoleren van uw
vloer gebeurt op één dag.

