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Een bijkomend argument is dat op 1 april 2012 het nieuwe 
Bouwbesluit in werking zal treden. Daarin is opgenomen 
dat de minimaal vereiste warmteweerstand voor daken 

(nieuwbouw) 3,5 m2K/W moet zijn (was 2,5 m2K/W). Deze ver-
zwaring van de nieuwbouweis biedt tevens kansen voor extra 
isolatie op bestaande daken. De aanscherping van deze eis is 
een goede aanleiding om het gesprek over energiebesparing 
met de opdrachtgever aan te gaan.

Probasys Benelux, NII en VEBIDAK hebben deze marktkans ver-
taald in een gezamenlijk informatieblad. Dit informatieblad gaat 
in op de voordelen van goed geïsoleerde platte daken voor 
opdrachtgevers. Leden van VEBIDAK kunnen dit informatieblad 

gebruiken bij het vermarkten van energie-
besparing. De energiekosten die noodzakelijk 
zijn om een gebouw te verwarmen en te koelen 
zullen de komende jaren fors stijgen. Met een 
slecht geïsoleerd dak betekent dat dus een 
forse kostenpost. Elk jaar weer. Bovendien zijn 
energiezuinige installaties nutteloos onder een 
dak dat energie lekt: het is water naar de zee 
dragen.

De ‘norm’ is vaak de isolatiewaarde (Rc-waarde) 
uit het Bouwbesluit. Echter, de doelstelling van 
de overheid is om in 2020 energieneutraal te 
bouwen. Een Rc-waarde van 5,0 m2K/W of zelfs 
hoger zal dan geen uitzondering zijn. Als u het 
dak nu renoveert, zou u dan voor de komende 
20 jaar nog genoegen nemen met een 
Rc-waarde van 3,5 m2K/W of lager?

Met het energiebesparingsprogramma van Gilde Dak Office kun-
nen de besparingen via het dak te behalen inzichtelijk worden 
gemaakt. Berekeningen tonen aan dat extra dakisolatie met een 
Rc-waarde van 1,5 m2K/W bovenop de eis uit het Bouwbesluit 
een terugverdientijd kent van iets meer dan twee jaar!

Het informatieblad is binnenkort gereed. VEBIDAK-leden krijgen 
vanzelfsprekend een aantal exemplaren gratis toegestuurd.
Dit informatieblad geeft uw opdrachtgevers argumenten om 
extra dakisolatie aan te laten brengen door een VEBIDAK-
dakbedekkingsbedrijf dat over actuele expertise beschikt.
Het informatieblad is uiteraard, evenals de andere uitgaven,  
productonafhankelijk geschreven. 

Extra 
dakisolatie
verdient zich steeds 
sneller terug
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Het staat buiten kijf dat er via het platte dak veel energie kan worden bespaard. 

Hier liggen marktkansen voor onze bedrijfstak. Een dakrenovatie is hét moment om 

te kiezen voor extra thermische isolatie als meest economische en voor de hand 

liggende manier om energie te besparen.
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