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Wat is een whitepaper?

Een whitepaper kun je zien als een document die is voorzien van
alle informatie die je nodig hebt om een beslissing te maken
voor een aankoop van een product of dienst.

Waarom isolatieglas
aanschaffen?

Met isolatieglas kunt je jaarlijks honderden euro’s besparen
op uw energierekening. Helaas weten veel mensen dit niet.
Daarnaast worden de prijzen van hoogrendementsglas niet
altijd even duidelijk uiteen gezet. Daarom is
Dubbelglasprijzen.net in het leven geroepen om je te helpen
met jouw speurtocht naar betaalbaar en betrouwbaar
hoogrendementsglas. Ontdek hieronder meer over de prijzen
en kosten van HR glas en weet waar je op moet letten. Lees
snel verder!
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Soorten isolatieglas (1/2)
Triple glas
Het is bij iedereen wel bekend dat triple glas over een
uitstekende isolatiewaarde beschikt, maar hoe is dit glas nu
precies opgebouwd? In tegenstelling tot wat veel mensen
denken is triple glas geen variant van dubbel glas. Het betreft
hier immers driedubbele beglazing. In het geval van dubbel
glas is er sprake van glas bestaande uit twee glasplaten. Daar
tussenin is stilstaande lucht of edelgas terug te vinden.
Wanneer we het hebben over triple glas wordt er geen gebruik
gemaakt van twee, maar wel van drie glasplaten. Het gevolg
is uiteraard een nog beter isolerend raam welke in combinatie
met de aanwezige isolatie zorgt voor een optimale
bescherming tegen warmteverlies.
Gehard glas
Je kan er dan wel voor kiezen om te investeren in gewoon
glas, maar gehard glas is zomaar even vijf keer sterker en
bovendien stootvaster in vergelijking met enkel of dubbel glas.
Gehard glas is dan ook speciaal vervaardigd om moeilijk te
kunnen breken waardoor het de veiligheid in huis absoluut ten
goede komt.
Enkel glas
Wanneer er vroeger een huis werd gebouwd werden de
ramen steevast voorzien van enkel glas. Dat is vandaag de
dag wel even anders. Tegenwoordig is het namelijk meer dan
ooit van belang om gebruik te maken van goed isolerend glas
omdat er anders sprake is van een behoorlijk warmteverlies.
Toch kan het in bepaalde gevallen nog steeds interessant zijn
om enkel glas te gebruiken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan
de situatie waarin je gewoon raampjes in deuren tussen twee
kamers in wenst te vervangen. Hierbij dien je niet noodzakelijk
gebruik te maken van dubbel of hoogrendementsglas
waardoor enkele beglazing uitstekend tot haar recht kan
komen.
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Soorten isolatieglas (2/2)
Zonwerend glas
Veel mensen kennen het wel, ze willen in eerste instantie
zoveel mogelijk ramen in huis om een optimale inval van
zonlicht te realiseren, maar wanneer ze de ramen eenmaal
hebben stellen ze vast dat het in bepaalde ruimtes in huis
wanneer de zon er op schijnt toch al snel veel te warm wordt.
Omwille van deze reden wordt er tegenwoordig bijzonder
vaak gekeken in de richting van zogenaamd zonwerend glas.
Dit type glas zorgt er namelijk voor dat de invloed het zonlicht
wordt beperkt waardoor het niet meer zo snel zo warm wordt
in je huis.
Veiligheidsglas
Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om in hun woning
gebruik te maken van veiligheidsglas. Hier zijn verschillende
goede redenen voor aan te halen. Zoals de naam reeds laat
vermoeden is veiligheidsglas dan ook een stuk veiliger in
vergelijking met standaard glas. Je dient er wel rekening mee
te houden dat er door de jaren heen verschillende soorten
veiligheidsglas op de markt zijn verschenen die allen over
hun eigen, unieke eigenschappen beschikken.
Isolatieglas
Hieronder verstaan we dubbelglas, HR glas (+, ++, +++). Daar
waar vroeger iedereen er steevast voor koos om gebruik te
maken van gewoon enkel glas is dat Vandaag de dag wel
even anders. Tegenwoordig wordt er dan ook door mensen
die eigenaar zijn van een woning in het merendeel van de
gevallen voor gekozen om gebruik te maken van
zogenaamde isolatieglas. Kiezen voor dit type glas is
interessant omdat het er voor zorgt dat het warmteverlies in
een woning in de kiem wordt gesmoord. Isolatieglas is
bovendien Vandaag de dag verkrijgbaar in tal van
verschillende uitvoeringen waardoor er werkelijk voor
iedereen een glassoort naar wens op de markt is terug te
vinden.
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Laten plaatsen of zelf doen?
Waarom uitbesteden aan het plaatsen van isolatieglas?
Het uitbesteden van dubbel glas is interessant omwille van
verschillende redenen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld
zo dat glas over zeer scherpe randen beschikt. Deze randen
zorgen er niet zelden voor dat mensen tijdens het plaatsen
ernstige verwondingen oplopen. Ervaren glaszetters zijn het
evenwel gewoon om met glas te werken waardoor ze precies
weten hoe glazen ramen vast te nemen en hoe ze te plaatsen
zonder het risico te lopen hun pezen over te snijden.
Daarnaast is het ook nog eens zo dat dubbel glas plaatsen er
dan wel niet zo moeilijk uitziet, in de praktijk wil dat wel eens
tegenvallen. Een glazen raam kan immers beschikken over
zeer aanzienlijke afmetingen waardoor de plaatsing voor een
persoon alleen eigenlijk sowieso bijna onmogelijk uit te
voeren is.
Hieronder worden de kosten weer gegeven voor het plaatsen van
dubbelglas:

10 jaar garantie op plaatsingsfouten
Eveneens een niet onbelangrijk voordeel van het uitbesteden
van dubbel glas plaatsen gaat schuil in het feit dat er bij
plaatsing door een professionele glaszetter een garantie
wordt aangeboden van 10 jaar. Gaat er met andere woorden
tijdens de plaatsing iets fout of is er na afloop van de
plaatsing op een zeker ogenblik sprake van schade aan het
glas die is veroorzaakt door het slecht installeren? In dat
geval zal de glaszetter verantwoordelijk zijn voor de geleden
schade en dat voor de niet onaanzienlijke periode van 10 jaar.
Dit is een garantie waar je bij het zelf plaatsen van dubbel
glas alleen maar van kan dromen.
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Onderhoud & reparatie

Indien je er voor hebt gekozen om dubbel glas te plaatsen in
jouw woning dien je er rekening mee te houden dat deze van
tijd tot tijd nood heeft aan het nodige onderhoud. Dit
onderhoud dient op verschillende vlakken te gebeuren,
namelijk:
Er dient onderhoud voor het aanwezige verf- en kitwerk te
worden uitgevoerd
Er is onderhoud noodzakelijk voor de draaiende delen van
het kozijn
Een gedegen onderhoud zorgt voor een goede ventilatie
Een goede reiniging van het dubbel glas zorgt voor een
mooie en heldere doorkijk
Twee keer reinigen per jaar
Het spreekt voor zich dat je er op regelmatige basis voor zult
kiezen om de ramen in huis even van een grondige
poetsbeurt te voorzien. Twee keer per jaar dienen de ramen
echter een iets uitgebreider onderhoud te krijgen. Dan wordt
het schoonmaken van de dubbele beglazing niet alleen
gedaan om terug een mooie doorkijk te hebben, daarnaast
komt dit ook de constructie ten goede. Indien er geen goede
reiniging plaatsvindt, kan het namelijk voorkomen dat de
verbindingen en randen van bijvoorbeeld aluminium ramen,
het kit- en schilderwerk van houten ramen en het oppervlak
van kunststof ramen kunnen worden aangetast ten gevolge
van de vervuiling in de lucht. Een degelijk onderhoud is wat
dat betreft dan ook absoluut wenselijk
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De kosten

Op deze pagina vind je de kosten voor isolatieglas.
Hieronder staan de kosten van de soorten isolatieglas:

Hieronder staan de prijzen per dikte voor dubbelglas

Hieronder staan de prijzen voor HR++ glas per soort woning
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Besparen door te vergelijken

De keuze voor nieuwe beglazing in jouw huis is is geen
dagelijkse beslissing. Daarom is het belangrijk om goed te
vergelijken omdat het glas voor een lange tijd wordt
aangeschaft. Daarom kun je het beste offertes aanvragen, zo
kunt je vergelijken en besparen op de kosten. Lees hieronder
verder.

Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten moeten
in de offerte komen:
Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die gaan
plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte
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Afsluiting

Wil je ook een airco aanschaffen om het huis te verkoelen of
zelfs te verwarmen? Gebruik onze checklist! Zo vergeet je niks
tijdens het gehele proces, van het oriënteren tot aan de
installatie.
Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou uit
de regio! Vraag hier offertes aan.
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