
• Gesprek

• tbv vaststellen probleem 

• Opvragen

• bouwkundige tekeningen 

• Visuele inspectie

•  ronde door het huis

• Gebruik blowerdoor 

•  maakt voelbaar

• Thermografische camera 

•  maakt zichtbaar

• Rookmachine 

•  toont de luchtlekken

• Helder rapport 

•  met bevindingen

• Voorstel 

•  met oplossingen

• Indien gewenst 

•  lossen wĳ het ook op

• Is probleem opgelost?

• Wat zĳn de ervaringen 

• na een tĳdje?

• Bent u tevreden?

VERKENNEN ONDERZOEKEN OPLOSSEN NAZORG

Meer comfort, minder energie



NIEUWBOUW
Ook bĳ nieuwbouwprojecten komen wĳ in actie om te beoordelen of 

een woning aan de moderne bouwnormen wat betreft luchtdichting 

voldoet. Het beste moment om De Luchtdichters te laten komen, is 

vóór de a�ouw. Geconstateerde problemen kunnen dan nog zonder 

onnodige kosten opgelost worden.

KORTOM
Zowel bĳ nieuwbouw als renovatie gaan goede isolatie en goede 

luchtdichting hand in hand. Zo creëren we samen de voorwaarden 

om nu of in de toekomst de stap te kunnen zetten naar laagtempera-

tuur verwarming zoals bĳvoorbeeld een warmtepomp.

LUCHTDICHTING
Elk huis moet geventileerd worden. Naast de bedoelde ventilatie 

heeft ook elke woning last van onbedoelde en ongecontroleerde 

ventilatie via luchtlekken. Dit kunnen kieren zĳn, versleten 

tochtstrippen, vloerranden maar ook bouwkundige onvolkomenhe-

den. Onze ervaring: bĳ elkaar opgeteld zĳn al deze kleine openingen 

al snel groter dan een A-4’tje! Deze luchtlekken zorgen niet alleen 

voor behoorlĳk wat extra energiekosten maar geven ook een gebrek 

aan comfort in de woning.

ISOLATIE
Isoleren heeft pas zin als ook de luchtlekken aangepakt worden, 

sterker nog: isoleren zonder aandacht voor de luchtdichtheid kan 

zelfs leiden tot grote problemen als condensvorming en schimmel.

Hier komen De Luchtdichters om de hoek kĳken. Met gespecialiseer-

de apparatuur zoeken en vinden wĳ de lucht- en warmtelekken. U 

kunt hier gewoon bĳ aanwezig zĳn, sterker nog: onze ervaring is dat 

het daardoor veel sneller inzichtelĳk wordt. 
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Meer comfort, minder energie

DUIDELĲKHEID
Met een heldere rapportage vertellen wĳ u welke maatregelen genomen 

kunnen worden. U kunt dit desgewenst zelf doen maar wĳ kunnen ook 

op dit gebied voor u aan de slag. Resultaat: uw energierekening daalt, 

uw binnenklimaat verbetert en uw comfort stĳgt!


