
Richtprijzen TONZON vloerisolatie 

Gespecialiseerde ambachtslieden en bedrijven kunnen TONZON vloerisolatie heel betaalbaar 

aanbrengen omdat ze zijn getraind in het werken in vaak krappe kruipruimtes en het materiaal 

waarmee ze werken volledig opvouwbaar is.  In onderstaande tabel vindt u de richtprijzen die zij 

hanteren. 

 

Oppervlak Richtprijs 

25 m² € 1.270,- 

30 m² € 1.375,- 

35 m² € 1.495,- 

40 m² € 1.650,- 

45 m² € 1.795,- 

50 m² € 1.920,- 

55 m² € 2.065,- 

60 m² € 2.220,- 

61-100 m² € 37,-/m² 

vanaf 101 m² € 36,50/m² 

 

Bovenstaande tabel geeft de richtprijzen voor het leveren en aanbrengen van het complete 

TONZON Vloerisolatiesysteem met Thermoskussens en Bodemfolie inclusief btw, opname- en 

voorrijkosten etc voor ‘normale’ kruipruimtes.  

Een normale kruipruimte heeft een werkhoogte van 50 tot 60 cm. Wanneer de kruipruimtes lager 

zijn dan kan het het nog wel worden uitgevoerd maar kost het extra tijd. Bij beton is een hoogte tot 

45 cm nog mogelijk, bij EPS tot 40 cm en bij hout kan soms zelfs nog tot 35 cm hoogte worden 

gewerkt. Voor dergelijke krappe kruipruimtes wordt wel een extra toeslag gerekend. Dat kan ook 

gelden voor wanneer kruipruimtes hoger zijn want dan wordt liggend werken lastiger voor mensen 

die getraind zijn liggend te werken. 

Andere factoren die de prijs kunnen verhogen zijn een slechte toegang tot de kruipruimte, meerdere 

kleine vakken, veel leidingen en ophangbeugels, af en toe water in de kruipruimte (extra drijvend 

vermogen onder de Bodemfolie) en vocht/druppels tegen de onderkant van de vloer waardoor er in 

twee fases gewerkt moet worden.  

Als de kruipruimte opgeruimd moet worden of als u dit wilt, kost het ook extra.  Al het organisch 

afvalmateriaal dat op de bodem ligt, moet sowieso worden verwijderd.  TONZON vloerisolatie is de 

best werkende vloerisolatie die zelfs bij nieuwe woningen nog effect heeft. en de prijs valt ook nog 

eens reuze mee.  

Het materiaal biedt vele voordelen: het is handig en mensvriendelijk te verwerken, ook in krappe 

ruimtes. Er zijn geen grote vrachtwagens nodig en het materiaal kan door elk luikje waar ook een 

mens door past. De uitvoering gebeurt door mensen/bedrijven die zich  hebben gespecialiseerd in 

dit nieuwe ambacht. Vanwege de beperkte aanneemsom heeft het geen zin meerdere specialisten 

een offerte te laten maken. Hierdoor wordt het milieu onnodig belast en vergroot het de totale 

kosten die gemoeid zijn met de klus. Deze extra kosten moeten door de klant worden opgebracht 



waardoor de richtprijzen omhoog zouden moeten. Zouden deze extra kosten niet worden verwerkt, 

dan heeft degene die de order krijgt al snel de neiging haastwerk te gaan maken om nog iets te over 

te houden. Dat is niet in het belang van u als klant en niet in het belang van de ondernemer. 

TONZON heeft  een bijzondere formule ontwikkeld waarbij de klant een faire prijs betaalt en de 

ambachtsman goed wordt beloond: iedere klant wordt in contact gebracht met één specialist uit de 

buurt. Deze komt de kruipruimte inspecteren om te zien of het werk tegen de richtprijs is uit te 

voeren. Zijn er omstandigheden waarom het duurder zou moeten zijn, dan overlegt hij dit altijd met 

u. Zo betaalt u een faire prijs en krijgt de ondernemer een faire beloning. Daarvoor gaat hij zijn 

uiterste best doen van u een tevreden klant te maken. Deze werkwijze is ook beter voor het milieu 

omdat er veel minder en minder ver door mannetjes heen en weer wordt gereden. 

 

https://tonzon.nl/vloerisolatie/kosten-vloerisolatie/ 

 

Vloerisolatie met Thermoskussens 

Vloeren verliezen het grootste deel van hun warmte door uitstraling naar de koudere 

kruipruimtebodem en de funderingsmuren. Deze kunnen aan het einde van de winter ijskoud zijn. 

Het TONZON Thermoskussen voor vloerisolatie is het enige isolatiemateriaal dat deze 

warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul reduceert. Daarbij is dit het eerste opvouwbare 

isolatiemateriaal ter wereld. Dat maakt het ideaal voor bij het verwerken in krappe kruipruimtes. 

Wat deze Thermoskussens echter nog meer een logische keuze maakt, is dat deze kussens beter 

isoleren dan de dikste pakken wol, EPS of purschuim. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke 

methode van isoleren. Door de thermosfles methode worden vloeren sneller warm, bereiken ze een 

hoger niveau en houden de warmte veel langer vast. Het Thermoskussen is het enige 

vloerisolatiemateriaal met DUBO-Keur. Met dit materiaal is in Nederland nu 38 jaar 

praktijkervaring opgedaan. 

 

Het materiaal is daarmee uitermate geschikt voor: 

✓ vloeren die nog niet zijn geïsoleerd 

✓ vloeren die bij de bouw zijn geïsoleerd 

✓ vloeren die achteraf zijn geïsoleerd met purschuim of bodemisolatie 

https://tonzon.nl/vloerisolatie/kosten-vloerisolatie/


De afkoeling door de vloer is in Nederland altijd sterk 

onderschat.  De Siberische koudegolf in begin 2018 heeft dit laten zien. Vloeren waren niet of 

nauwelijks warm te krijgen. De Russische beer had bezit genomen van de 

kruipruimte. De meeste isolatiematerialen vielen door de mand omdat ze alleen de warmtestroom 

door de vloer afremmen, maar niet de warmtestraling naar de ijskoude kruipruimte.  TONZON 

Thermoskussens elimineren wel als enige vloerisolatiemateriaal deze warmtestraling van de vloer 

tot vrijwel nul. 

https://tonzon.nl/vloerisolatie/ 
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