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Wat is muur- en gevelisolatie? 

 
Wanneer je nadenkt over het 
isoleren van je huis, kan je 
ervoor kiezen om je buiten 
(gevel)- of binnenmuren te laten 
isoleren. Langs je muren kan 
namelijk 20% van je reeds 
opgewekte warmte verloren 
gaan. Muurisolatie zorgt er 
trouwens ook voor dat je woning 
koel blijft in de zomer. Met 
andere woorden, door te 
isoleren kan je genieten van 
een beter comfort in je woning.  
 
Door je muren te isoleren kan je jaarlijks gemakkelijk 200 euro 
besparen!  

 
Het isoleren van je muren zorgt er 
ook voor dat de EPC-waarde van 
je huis daalt. De EPC-waarde van 
je woning toont aan hoe 
energiezuinig deze is. Een EPC 
attest is verplicht bij het verkopen 
en verhuren van woningen en blijft 
10 jaar geldig. Met een lage score 
wordt je woning dus aantrekkelijker 
voor mogelijke kopers en huurders!  
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Wat is het verschil tussen binnen- 
en buitenmuurisolatie? 
 
Bij het isoleren van je muren kan je zowel je binnenmuren als je 
buitenmuren isoleren. We bespreken beide kort even.  
 
Buitenmuurisolatie 
 
Bij buitenmuurisolatie wordt je 
buitengevel geïsoleerd. Dit soort 
isolatie wordt meestal toegepast 
als blijkt dat spouwmuurisolatie 
niet mogelijk is. Dit kan zijn omdat 
er geen spouw aanwezig is, omdat 
de spouw te smal is of omdat deze 
te vuil is. Ook wanneer je van plan 
bent je ramen te vervangen of je 
voorgevel te renoveren, wordt 
aangeraden langs buiten te isoleren. Naast het besparen op je 
energiekosten, krijgt je woning ook een nieuwe, frisse uitstraling. Dit 
is een zeer effectieve manier van isoleren, je kan gemakkelijk een 
dikke isolatielaag aanbrengen. Bovendien heb je met 
buitenmuurisolatie weinig kans op het ontstaan van vochtproblemen.  
 
Buitenmuurisolatie werkt in principe vrij simpel. Op de bestaande 
buitengevel wordt een regelwerk geplaatst waarop men vervolgens 
isolatie zal plaatsen. Dit gebeurt meestal met kunststof isolatieplaten. 
Hierna wordt de muur afgewerkt met een nieuwe gevelbekleding (deze 
kan je zelf kiezen). Deze extra laag komt bovenop de isolatie omdat de 
isolatielaag een minder mooi uitzicht heeft.  
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Binnenmuurisolatie 
 
Wanneer buitenmuurisolatie en 
spouwmuurisolatie niet mogelijk 
zijn, kan je nog altijd kiezen voor 
binnenmuurisolatie. Dit soort 
isolatie wordt ook vaak gekozen 
omdat het de meest budget- 
vriendelijke optie is. Ook al 
isoleert dit type isolatie het minst 
goed van de drie, het is nog 
steeds beter dan geen 
muurisolatie. Als je de binnenmuur isoleert, wordt altijd een 
luchtspouw gebruikt. Dit is een ruimte van 10cm gevuld met lucht 
waar dan het isolatiemateriaal tegenaan wordt geplaatst.  
 
Er zijn twee binnenisolatiesystemen: het klassieke dampdichte 
systeem en het nieuwe damp-open of capillair-actieve systeem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is belangrijk eerst een expert te laten langskomen om te kijken wat 
er wel en niet mogelijk is. Werk verder ook met een gecertificeerde 
aannemer aangezien dit zeer delicaat werk is. Als je bovendien 
aanspraak wil maken op premies, moet je ook beroep doen op een 
gecertificeerde aannemer voor je isolatiewerken. Een lijst met de 
namen van gecertificeerde aannemers vind je op volgende website: 
https://www.energiesparen.be/binnenisolatie/burgers 
Let op: deze lijst is indicatief, vraag voor de zekerheid aan je 
aannemer nog eens of hij effectief gecertificeerd is!  
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Heb ik een vergunning nodig? 
 
Ja, voor het isoleren en daarna afwerken 
van je voorgevel heb je altijd een 
omgevingsvergunning nodig omdat het 
uiterlijk van je woning verandert. Dus ook 
bij het isoleren van je buitenmuur heb je 
een stedenbouwkundige vergunning nodig.  
Vaak zal je woning namelijk extra ruimte 
gaan innemen. Als je echter je achtergevel 
of zijgevel(s) isoleert, dan is hiervoor geen 
vergunning nodig in Vlaanderen. Neem 
voor de zekerheid contact op met de Dienst Stedenbouw van uw 
gemeente voor u begint aan de werken.  

 
Koudebruggen 
 
Een koudebrug is een plaats in de buitenschil van de woning waar de 
isolatielaag is onderbroken. Dit heeft tot gevolg dat het hier tot 
warmteverlies kan leiden en dat je daardoor ook kans krijgt op 
condensatie- en vochtproblemen. Vooral aansluitingen rond ramen en 
deuren zijn hierin zwakke plekken. Wanneer je kiest voor een nieuwe 
buitenmuur moeten de ramen sowieso vervangen en verplaatst worden 
waardoor er geen koude bruggen meer kunnen optreden. 
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Afwerkingen buitenmuurisolatie 
 
Na het isoleren van je buitenmuur wordt er nog een afwerking voorzien.  
 
Crepi 
 
Crepi, ook wel gevelbepleistering 
genoemd, is een veel gebruikt 
materiaal bij de afwerking van de 
buitengevel. Crepi is een soort 
sierpleister, beschermt je woning 
en laat deze er als nieuw uitzien. 
Je hebt keuze uit meer dan 400 
verschillende kleuren, waardoor 
er voor elk wat wils is. Daarna is 
het onderhoud van crepi minimaal. 
Je kan deze gemakkelijk reinigen met een hogedrukreiniger, weliswaar 
met een zachte straal. Je kan ook gewoon je tuinslang gebruiken en 
deze afspoelen. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om een 
grondeerlaag te voorzien, waardoor je gevel waterafstotend wordt. Dit 
wordt vooral bij witte crepi aangeraden, aangezien deze dan minder 
snel vuil zal worden.  

 
Er zijn twee soorten gevelbepleistering. De eerste is er 
kunstharspleister. Deze is elastischer en meer bestand tegen vocht 
en vervuiling. De tweede is minerale sierpleister. Deze is gevoeliger 
voor vuil en scheurvorming maar het kan wel dikker worden 
aangebracht, wat dan weer goed is om oneffenheden weg te werken.  
 
Voordelen: 

• Snelle manier van afwerken aangezien er geen verbrede 
fundering moet worden gemaakt, wat veel tijd uitspaart 

• Eén van de meest voordelige manieren op vlak van 
buitenmuurisolatie 

• Licht in gewicht 
 

Nadelen: 
• Gevoelig voor vervuiling 
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Steenstrips 
 
Als je tegen je isolatie een nieuwe 
buitenmuur wil plaatsen is er heel 
wat beschikbare ruimte nodig 
omdat er een nieuwe fundering 
moet worden gegoten. Om dit 
probleem op te lossen is er 
tegenwoordig ook de mogelijkheid 
om gebruik te maken van 
gevelisolatie met steenstrips.  
 
Steenstrips zijn dunne strips (tussen de 22 en 24 mm dik) die gezaagd 
worden uit baksteen. Er is een groot aanbod kleuren steenstrips voor 
handen. Indien er beschadigingen aanwezig zijn aan de buitenmuur, 
zullen deze wel eerst moeten worden hersteld. Uiteraard wil je dat je 
steenstrips recht en gelijk hangen. Om dit te garanderen, wordt 
gewerkt met houten profielen waartussen een metselkoord is 
gespannen. De steenstrips worden dan met een speciale lijm 
bevestigd, waarna ze gevoegd worden.  
 
Het plaatsen van de steenstrips kan op drie manieren worden 
uitgevoerd. Ten eerste kan deze rechtstreeks op de bestaande gevel 
worden geplaatst. Dit is de snelste manier maar wordt afgeraden 
wanneer er geen spouwmuur aanwezig is. Ten tweede kan deze 
rechtstreeks op de bestaande gevel mét spouwmuur worden 
bevestigd. Het is wel belangrijk dat de luchtspouw volledig luchtdicht is 
om een goede isolatie te voorzien. Ten derde kan de buitengevel 
worden verwijderd. Dit is uiteraard de meest drastische manier. Hier 
wordt de luchtspouw verwijderd, waarna de nieuwe isolatie en de 
steenstrips rechtstreeks tegen de binnenmuren worden geplaatst.  
 
Voordelen: 

• Uitstraling van baksteen gecombineerd met de voordelen van 
gevelbepleistering 

• Ruimtewinst 
• Snel geplaatst 

 
Nadelen: 

• Duurder dan bv. crepi 
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Spuitkurk 
 
Spuitkurk is de laatste jaren aan 
populariteit aan het winnen. Het is 
een soort gevelbekleding dat erg 
decoratief oogt én 100% natuurlijk 
is. Meestal wordt het in twee lagen 
op de gevel aangebracht. Net zoals 
bij crepi, heb je hier een groot 
aantal mogelijkheden om uit te 
kiezen, zowel bij de kleuren als de 
korrelgroottes.  
 
Spuitkurk moet worden aangebracht op een gevel die stofvrij en 
onbeschadigd is. Merk je wel scheuren op in je gevel, dan laat je deze 
best eerst herstellen. Het aanbrengen zelf verloopt snel en vlot.  

 
Je gevel wordt waterdicht maar blijft dampopen waardoor deze kan 
blijven ademen. Bij spuitkurk is er weinig onderhoud nodig. Spuitkurk 
wordt vaak vergeleken met crepi aangezien zij gelijkaardige voordelen 
bieden. Het grote verschil is echter dat spuitkurk heel erg gemakkelijk 
kan worden aangebracht, terwijl dit bij crepi wat arbeidsintensiever is.   

 
Voordelen: 

• Hoge warmteopslagcapiciteit 
• Bestand tegen vocht 
• Milieuvriendelijk 

 
Nadelen: 

• Geen volwaardige isolatie 
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Hout 
 
Verkies je een natuurlijke look voor 
je woning, dan kan je kiezen voor een 
houten afwerking. Hier worden 
verticale latten tegen de isolatieplaten 
geplaatst. Dankzij een luchtspouw 
tussen de gevelisolatie en de houten 
afwerking voorkom je vocht- 
problemen. Dit omdat er een betere 
ventilatie is waardoor het hout sneller kan drogen na regenbuien.  
 
Je kan kiezen uit verschillende houtsoorten. Een eerste optie is 
hardhout. Deze gaat lang mee en geeft een warme uitstraling, maar zal 
na verloop van tijd vergrijzen op natuurlijke wijze. Dit wil echter niet 
zeggen dat de conditie van het hout achteruit gaat. Ten tweede is er 
thermowoord gevelbekleding. Dit is een goede keuze als je voor een 
milieuvriendelijke optie wil gaan. Het heeft bovendien dezelfde looks 
van hardhout en heeft amper onderhoud nodig. Een derde optie is 
multiplex. Dit is een goedkopere afwerking maar moet wel regelmatig 
onderhouden worden.  
 
Voordelen: 

• Warme en authentieke uitstraling 
• Kan je zelf plaatsen 
• Gemakkelijk te plaatsen en bewerken 
• Reparaties zijn gemakkelijk uit te voeren 

 
Nadelen:  

• Meer onderhoudswerken 
• Als je voor hardhout kiest, is dit niet altijd ecologisch 
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Baksteen 
 
Alhoewel bakstenen vaak in de smaak 
vallen, komen hier grootschalige 
werkzaamheden bij kijken aangezien 
de extra muur op een fundering komt 
rondom het huis. Om deze fundering te 
kunnen gieten, moeten er sleuven 
rondom het huis worden gegraven. Laat 
je hiervoor echter wel eerst adviseren 
door een architect aangezien dit delicaat 
werk is en een fout de stabiliteit van de 
woning kan teniet doen! Eenmaal de 
fundering is uitgehard, kan je de nieuwe muur metselen met spouw 
tegen de isolatieplaten. Aangezien deze werken een grote omvang 
hebben, wordt deze enkel toegepast bij grondige renovaties. 
 
Er zijn drie groepen gevelstenen. Ten eerste de handvorm 
gevelstenen. Deze zijn ruw aan het oppervlak en altijd uniek. De 
tweede groep zijn de strengpers gevelstenen. Deze zijn sterk afgelijnd 
en hebben rechte randen. In tegenstelling tot de handvorm gevelsteen 
is deze perfect glad. Ze komen zowel voor met als zonder gaten. De 
laatste groep zijn de vorm gevelstenen. Deze groep heeft een oudere 
look. De randen zijn afgerond en zullen naarmate de tijd afbrokkelen.   
 

 
  
Voordelen: 

• Authentieke look voor je woning 
• Heel veel soorten beschikbaar 
• Lange levensduur 

 
Nadelen:  

• Grootschalige werkzaamheden 
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Kaleien 
 
Kaleien is een eeuwenoude 
schildertechnie waarbij een dunne 
kalkpleister met een kwast 
uitgestreken wordt. Dit is simpel 
gezegd het beschilderen van een 
muur met een soort kalkverf, wat 
in België een populaire manier is 
om gevels een frisse look te 
geven. Je kan kaleien zowel op je 
binnen- als buitenmuur toepassen, en in verschillende kleuren 
verkrijgen. Je muur moet wel schoon zijn. Zorg ervoor dat alle algen en 
mossen eerst worden verwijderd. De ondergrond doet er dan weer niet 
toe. Kaleien kan je gemakkelijk aanbrengen op verschillende soorten 
muren.   
 
Je moet er wel rekening mee houden dat het plaatsen van kaleien een 
arbeidsintensieve klus is en dit ook in verschillende lagen (en dus 
keren) moet worden geplaatst. Het laat zich verder wel gemakkelijk 
plaatsen.  
 
Voordelen: 

• Beschermt tegen weersinvloeden en vocht 
• Karakteristiek uitzicht 
• Verbergt ongewenste oneffenheden 
• Milieuvriendelijk en milieuvriendelijk 

 
Nadelen:  

• Kan verkleuren 
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Metaal 
 
Als je voor een moderne look wil gaan, 
kan je kiezen voor metaal. Je kan deze 
verkrijgen in verschillende soorten, o.a. 
aluminium, inox, koper en zink. Er kunnen 
panelen, cassettes of sidings worden 
geplaatst. Aangezien metaal geen vocht 
doorlaat is het belangrijk ventilatie te voorzien voor de spouw. Werk je 
met de verschillende metaalsoorten, dan moet je opletten voor corrosie 
(dit is de aantasting van metalen door oxidatie). 
 
Voordelen: 

• Heel duurzaam 
• Goed bestand tegen verschillende weersomstandigheden 
• Snel geplaatst 

 
Nadelen: 

• Opletten voor corrosie 
• Relatief duur 

 
Leien 
 
Een andere optie voor een moderne 
look is het gebruik van leien. Je kan hier 
kiezen tussen twee soorten. De eerste 
zijn de kunstleien. Deze worden 
gemaakt van cement met 
kunststofvezels en zijn zeer maatvast. 
De tweede soort zijn de natuurleien, 
bestaande uit de natuurlijke leisteen. 
Deze hebben een karaktervolle textuur 
en glans, waardoor je woning een luxueuze uitstraling krijgt.  
 
Voordelen: 

• Duurzaam 
• Goed bestand tegen verschillende weersomstandigheden 

 
Nadelen: 

• Relatief duur 
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Gevelplaten 
 
Een van de meest onderhouds- 
arme bekledingen zijn gevelplaten. 
Ze kunnen gemaakt zijn van 
vezelcement, houtvezel, metaal, 
kunststof of composiet. Dit soort 
platen bieden zeer veel 
mogelijkheden qua uiterlijk. Zo zijn 
bijvoorbeeld vezel- cementplaten 
verkrijgbaar in een waaier aan 
kleuren en afwerkingen.  
 
Gevelplaten worden bevestigd op een aluminium of houten 
draagstructuur. Dit om ervoor te zorgen dat er een geventileerde 
luchtspouw aanwezig is om vochtproblemen tegen te gaan.  
 
Soms wordt er gekozen voor gevels slechts deels te bedekken met 
gevelplaten. Er wordt dan typisch gekozen om het bovenste deel van 
de woning zo te bekleden. Zo creëer je een unieke look en kan je je 
kosten aan de lagere kant houden.  
 
Voordelen: 

• Brandveilig 
• Beschermd tegen verschillende weersinvloeden 
• Geen onderhoud 

 
Nadelen: 

• Niet duurzaam 
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Voor- en nadelen 
 
Beide vormen van isoleren hebben zo hun voor- en 
nadelen. We wegen beide hieronder af om zo hopelijk 
uw keuze wat te vergemakkelijken.  
 

Wat? Voordelen Nadelen 
Buitenmuurisolatie 
(gevelisolatie) 

• Meest efficiënte 

manier 

• Nieuwe look voor 

gevel 

• Geluiddempend 

• Energiebesparend 

• Geeft je huis een 

lagere EPC-waarde 

• Verhoogt 

warmtecomfort 

• Kostbaar 

aangezien het 

een lange 

terugverdientijd 

heeft 

• Vergunning nodig 

Binnenmuurisolatie • Hoge mate van 

isolatie 

• Energiebesparend 

• Buitengevel blijft 

onaangetast 

• Ruimteverlies 

• Koudebruggen 

vermijden is lastig 

• Minder efficiënt 

• Delicaat werk 
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Prijzen van de materialen 
 
Je zal minder betalen wanneer je binnen isoleert dan wanneer je buiten 
isoleert. Ook de prijzen van de verschillende afwerkingen bij 
gevelisolatie variëren. Hieronder geven we je alvast een indicatief 
overzicht. De mogelijke premies en subsidies die je kan ontvangen zijn 
hier niet in de prijzen verrekend, houd er dus rekening mee dat er 
waarschijnlijk een deel van deze prijzen wordt vergoed door de 
overheid.  
             

Hoe isoleren/afwerken Prijs per m2 
(excl. isolatie)  

Binnen isoleren €40 - €50 
Buiten isoleren 
 

• Crepi 
 

• Steenstrips 
 

• Spuitkurk 
 

• Hout 
 

• Baksteen 
 

• Kaleien 
 

• Metaal 
 

• Leien 
 

• Gevelplaten 

 
 

€40 - €80 
 

€150 - €200 
 

€60 - €80 
 

€100 - €150 
 

€70- €90 
 

€25 - €40 
 

€50 - €150 
 

€75 - €125 
 

€100 - 150 
Opmerking: dit overzicht is indicatief. Hierbij komen mogelijk nog  
plaatsing- en arbeidskosten, alsook de isolatiekosten.  
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Premies 
 

Wanneer je je muren wil isoleren, kan je ook aanspraak maken op 
verschillende premies.  
 
Premie netbeheerder 
 
De Vlaamse overheid kent al jaren 
energiepremies toe aan mensen die hun 
woning energiezuiniger willen maken. De 
premie voor gevelisolatie bedraagt 15 
euro/m2. Hieraan zijn twee voorwaarden 
verbonden. Ten eerste moet de R-waarde 
van de isolatie minstens 3,0m2K/W 
bedragen. Een tweede voorwaarde is dat 
de  werken door een aannemer worden 
uitgevoerd.  
 

De premie voor binnenmuurisolatie bedraagt eveneens 15euro/m2. De 
voorwaarden voor deze premie zijn net iets anders. Ten eerste moet de  
R-waarde minstens 2,0m2K/W zijn. Ten tweede moet je werken met 
ofwel een gecertificeerde aannemer ofwel met een aannemer 
begeleid door architect om de uitvoering van werken te controleren.  
 
Renovatiepremie 

 
Je kan eventueel ook aanspraak maken op een 
renovatiepremie. Voorheen werden de 
renovatie- en verbeteringspremie opgesplitst 
maar aangezien deze grotendeels samenvallen, 
is besloten vanaf 1 februari 2019 deze samen te 
voegen onder een eengemaakte 
renovatiepremie. Deze is van toepassing op vier 

soort renovatiewerken; dakwerken, buitenschrijnwerk, bouwschil en 
technische installaties. Er zijn enkele aanpassingen. Gezinnen met een 
lager inkomen krijgen meer flexibiliteit over hoe ze hun premie 
aanvragen. Je kan of je premie in één keer aanvragen of opsplitsen. 
Bij alle aanvragen mogen de facturen twee jaar oud zijn. Daarnaast 
moet de ‘bijwoner’ ook niet meer op de premie-aanvraag staan. Ook 
wordt de premie nu gekoppeld aan een gezin in plaats van aan de 
woning. De premie bedraagt telkens 20% van het factuurbedrag, met 
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een maximum van 2.500 euro per categorie. Gezinnen met een lager 
inkomen krijgen 30% terug met een maximum van 3.333 euro per 
categorie.  
 
Verbeterings- en aanpassingpremie 
 
De Vlaamse verbeteringspremie is voor wie zijn woning in het Vlaamse 
Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de 
kwaliteitsnormen voldoet. De Vlaamse aanpassingspremie is voor 65-
plussers die hun woning willen aanpassen aan de noden die horen bij 
het ouder worden.  
 
De aanpassingspremie blijft bestaan voor werken in een woning van een 
65-plusser. Nieuw is echter dat de aanvraag voor een inwonende 65-
plusser alleen kan als de bewoner-aanvrager een bloed- of aanverwant 
tot de tweede graad is van de inwonende oudere. Ook mag de 65-
plusser op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle 
eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. De verbeteringspremie 
wordt ondergebracht bij de overkoepelende renovatiepremie. Je 
kan de bestaande verbeterings- en aanpassingspremie nog aanvragen 
tot en met 31 mei 2019. Vanaf 1 juni 2019 kan je als 65-plusser ofwel 
de nieuwe aanpassingspremie ofwel de overkoepelende 
renovatiepremie aanvragen.  
 
U kunt de Vlaamse verbeterings- en of aanpassingspremie aanvragen 
als bewoner als uw belastbaar inkomen en dat van uw samenwonende 
partner niet meer bedragen dan 31.340 euro (+ 1.630 euro extra per 
persoon ten laste). De aanvraag kan ook worden ingediend als 
verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar als uw 
netto belastbaar inkomen en dat van uw samenwonende partner 
maximaal € 62.670 is. 
 
In een periode van 10 jaar kunt je als persoon en per woning maximaal 
3 keer een verbeterings- en/ of aanpassingspremie aanvragen. Elke 
aanvraag moet dienen voor een ander onderdeel van de verbeterings- 
en/ of aanpassingswerken. De premie hangt af van uw inkomen, uw 
woning die minstens 25 jaar oud is (behalve bij uitbreidingswerken 
voor de verbeteringspremie) en uw facturen. De Vlaamse verbeterings- 
en/ of aanpassingspremie zijn niet cumuleerbaar met de Vlaamse 
renovatiepremie. 
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Verlaagd Btw-tarief 
 
Woningen die ouder zijn dan 10 jaar komen ook in aanmerking voor een 
verlaagd Btw-tarief. In plaats van 21% betaal je dan slechts 6% BTW.  

 
Totaalrenovatiebonus 
 
Ga je binnen de 5 jaar meerdere energiebesparende maatregelen op je 
woning toepassen? Bij minstens 3 ingrepen kan je ook aanspraak 
maken op een totaalrenovatiebonus, gaande van 1250 euro bij 3 
investeringen tot 4750 euro bij 7 investeringen. Voor de renovatie van 
appartementen krijg je de helft van deze bedragen. Vanaf 5 
investeringen heb je een EPC-attest 
nodig. De overige te combineren 
renovaties zijn: 

 
• Dak- of zoldervloerisolatie 

(minstens 30m2) 
• Vloerisolatie (minstens 30m2) 
• Nieuwe beglazing (minstens 

5m2) 
• Zonneboiler 
• Warmtepomp 
• Ventilatiesysteem 

 
Let wel: je muurisolatie moet een 
min. oppervlakte hebben van 30m2. 
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Burenpremie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze premie is voor projectbegeleiders die per project minstens 10 
woningen helpen energiezuiniger te maken. Deze premie kan maximaal 
400 euro per woning bedragen. Voor appartementsgebouwen daalt de 
premie vanaf de 6e wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid en 
kan een maximum van 5000 euro worden verkregen voor het gebouw.  

 
Daarnaast kan je in een aantal gemeenten een gemeentelijke of 
provinciale premie krijgen. Raadpleeg hiervoor energiesparen.be of 
vraag dit even na bij je gemeente zelf.  
 
Ook via https://www.premiezoeker.be kan je snel en gemakkelijk een 
overzicht krijgen van premies die je kan aanvragen.  
 
Sociaal beschermd? 
 
Indien je sociaal beschermd bent verschillen zowel de premie van de 
netbeheerder als de totaalrenovatiebonus. Van de netbeheerder zal je 
22.5 euro per m2 krijgen. De totaalrenovatiebonus voor woningen zal 
dan tussen de 1875 euro en 7125 euro vallen. Voor appartementen zal 
dit tussen de 937.5 euro en 3562.5 euro.  
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Tips en tricks 
 

 Kijk eerst of er vochtplekken aanwezig zijn, anders moeten deze 
vochtproblemen eerst worden aangepakt! 
 

 Vergelijk offertes! Vooraleer je tot de aankoop overgaat, vergelijk 
je best minstens twee leveranciers. Dit omdat prijzen erg kunnen 
verschillen van firma tot firma.  
 

 Bekijk eerst even of spouwmuurisolatie ook mogelijk is.  
 

 Vergeet niet je woning goed te ventileren na het isoleren, zo 
voorkom je vochtproblemen. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
	

	


