Vloerverwarming checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.

De klus definiëren
Een specialist zoeken
De klus inplannen
Tijdens de werkzaamheden
Naderhand

1. De klus definiëren
Hoofdverwarming of
bijverwarming

Wil je de nieuwe vloerverwarming gaan gebruiken als
hoofdverwarming of als bijverwarming? Neem je de
vloerverwarming als hoofdverwarming dan kun je de
radiatoren weghalen kies je voor bijverwarming dan zal je ze
nog wel eens nodig hebben
Tackerplaten, krimpnetten,
noppenplaten of infrezen
Tackerplaten en noppenplaten bevatten bijvoorbeeld
isolatiemateriaal of kunnen zelfs geluiddempend zijn.
Krimpnetten zijn goedkoper, maar daar moet je dan nog zelf je
isolatiemateriaal onder aanbrengen. Heb jij al een dekvloer, dan
kun je de vloerverwarming hier in laten frezen.
De dekvloer
Je kunt kiezen voor anhydriet, perfect voor gietvloeren, of een
andere optie en dat is een zandcementvloer.
HR-ketel of warmtepomp
Waar ga je de vloerverwarming op aansluiten? Kies je gewoon
voor de ketel of ga je voor de zuinige maar dure optie en kies je
de warmtepomp?
Elektrische vloerverwarming
Als laatste kun je overwegen elektrische vloerverwarming te
laten plaatsen. Dit is gemakkelijk aan te leggen, maar door het
energieverbruik eigenlijk alleen geschikt voor bijverwarming. In
kleine ruimtes zoals de badkamer is elektrische
vloerverwarming wel ideaal.
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2. Een specialist zoeken

Om de voordeligste vakspecialist te vinden kun je het
allerbeste offertes aanvragen op onze website. Hier kun je
offertes aanvragen. De volgende punten komen in de offerte:
Een duidelijke en uitgebreide omschrijving van
de klus inclusief specificaties
Uiteindelijke totaalprijs
inclusief btw
De manier waarop de totaalprijs
tot stand is gekomen
Hoe moeten de kosten
worden betaald
Garantieregeling en eventuele
onderhoudsopties
Keurmerken van het
bedrijf
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3. De klus inplannen
Vraag indien nodig vrij
van werk

Zorg voor een oppas voor
de kinderen/dieren

Maak de kamers alvast
leeg

Haal koffie/thee voor de
specialisten

4. Tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kan je de volgende punten
bespreken:
De offerte en eventuele
extra kosten

De garantieperiode en
garantiepapieren

De gebruiksaanwijzing

De vervolgstappen

5. Naderhand

Tijdens de werkzaamheden kan je de volgende punten
bespreken:
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De offerte en eventuele
extra kosten

De garantieperiode en
garantiepapieren

De gebruiksaanwijzing

De vervolgstappen

