
 

 
 
 
 
 

 
                Informatieavond actie RAMEN EN KOZIJNEN 

 
 Datum:   10 februari a.s. 
 Aanvang:   20.00 uur 
 Locatie:   De Veste, Ridder van Catsweg 300 

 
(ook niet-leden zijn welkom, steun de bewonersvereniging met lidmaatschap!) 

 
Programma  
 
20.00 - 20.30 uur - Toelichting Ramen en Kozijnen,  firma Aspectbouw samen met dhr. J. van der Wel. 
20.30 - 21.30 uur - Presentatie door verschillende bedrijven die een stand hebben: 

 Aspectbouw dat naast ramen & kozijnen ook zal ingaan op gevelbekleding zoals 
bijvoorbeeld boven sommige ramen zit. 

 P-works Waddinxveen een bedrijf in beveiligingen (beste bedrijf in 2015). 
 
Vorig jaar hebben we een warmtescan laten uitvoeren waaraan ruim 50 bewoners hebben deelgenomen. 
Hieruit kwam naar voren dat de isolatie van o.a. glas door verouderde thermopeen beglazing en zelfs 
huizen met enkelvoudig glas veel warmteverlies opleveren. 
Ook de kozijnen zijn inmiddels 40 jaar oud. 
 
We hebben gesprekken gevoerd met verschillende aannemers over het vervangen van oude kozijnen of 
alleen de ruiten in de bestaande kozijnen door modern HR++ glas met hoge isolatiewaarde 
Belangrijk hierbij zijn: 

 Kwalitatief goede kozijnen die lang meegaan. 

 Goede plaatsing van de kozijnen: goed passend in de muren, tochtvrij en dergelijke. 
 
De firma Aspectbouw is bereid dergelijke kozijnen te leveren en te plaatsen en volumekortingen, die 
bedongen kunnen worden bij leveranciers, door te geven aan de bewoners. 
De heer Verweij, directeur van Aspectbouw, komt dit aanbod toelichten. 
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 

Kortom een goede reden deze bijeenkomst bij te wonen! 
 

Meer informatie: www.watergrasgouda.nl waar na afloop ook een verslagje wordt gepubliceerd. 

 
Aanmelden en vragen: info@watergrasgouda.nl of aanmelden met het formulier:  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Naam: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres: ..………………………………………………………………………………………… 

Wil graag de informatieavond Ramen en Kozijnen op 10 februari a.s. bijwonen. 

Ik kom alleen */  met  ………  personen *  (* doorhalen wat niet van toepassing is)   

Inleveren bij het secretariaat , p/a Raaigras 92, Gouda. 

http://www.watergrasgouda.nl/
mailto:info@watergrasgouda.nl

