Voortgang Isolatieproject
Op 24 september j.l. hebben wij een informatieavond gehouden over isolatiemogelijkheden (Spouwmuur
en vloer) in de woningen.
Deze avond is goed bezocht en heeft geresulteerd in een groot aantal positieve reacties en ook bewoners
die nog een aantal vragen hebben.
Inmiddels zijn we zover dat er een 45-tal aanvragen zijn voor een advies c.q. offerte voor de isolatie.
Daarnaast zijn er een kleine 30 bewoners die hun woning eerst middels een thermische foto willen laten
controleren, en op basis daarvan besluiten of het al dan niet noodzakelijk is om te isoleren.
Het is deze week energieweek in Nederland en we maken van de gelegenheid gebruik u nogmaals te
wijzen op ons interessante project.
Suggesties die wij u aan de hand willen doen:








Laat een vrijblijvend advies uitbrengen door de Fa. Van de Bunt. Dit kunt al laten doen voordat de
foto’s zijn gemaakt. De vloerisolatie staat hier immers los van de foto’s. Een afspraak is snel gemaakt.
email:
garmt.vandebuntisolatie@gmail.com
telefonisch :
06 – 268 88 520
Geef u op voor de thermische fotografie. Op basis hiervan
Hoekhuis
Tussenkunt u zien of de spouw voldoende geïsoleerd is en kunt u
woning
vervolgstappen ondernemen.
Leden
€ 68,40
€ 45,90
De belangstellenden storten het bedrag vóór
26 oktober op de rekening van de vereniging:
Niet-leden € 83,40
€ 55,90
NL58INGB0003813113, t.n.v. Bewonersvereniging
Watergras te Gouda onder vermelding van:
o Adres
o Telefoonnummer
o E-mail (belangrijk, want u ontvangt het rapport per e-mail)
Op plaatsen waar de isolatie niet meer voldoende is, kan eventueel worden bijgespoten.

Advies van de commissie
 Spouwmuurisolatie :
 Vloerisolatie:

EPS HR ++ Parelisolatie
prostelko vloerisolatie

Vanzelfsprekend kunt u hiervan afwijken. Prijzen van de overige mogelijkheden zijn afgesproken met Fa.
van de Bunt.
Laat deze unieke kans niet voorbij gaan en maak gebruik van deze scherp geprijsde actie van de
Bewonersvereniging Watergras.
Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie, dan kunt u de site bezoeken :
http://www.watergrasgouda.nl/woning/milieu-en-portemonnee
of telefonisch contact opnemen met Ben van Hooff 06 - 365 15 692 of 0182 - 534 271.

De Isolatie project commissie
Bewonersvereniging Watergras

