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Maatregel Bedrijf Adres SBI-code Website E-mail Telefoon
Branche-
organisatie

Certificaten & 
keurmerken

Spouwmuur-
isolatie

Isowit
Sint-Annalaan 60
6217 KC, Maastricht

Overige bouwinstallatie, 4329 www.isowit.nl info@isowit.nl 043 2010940
KOMO SKGIKOB-
certificaat

Spouwmuur-
isolatie

Neuhof Haans
Windmolenbosweg 3
6081 PE, Haelen

Overige bouwinstallatie, 4329 www.neuhofhaans.nl info@neuhofhaans.nl 0475 592041
Gebouwschil 
Nederland

SKGIKOB-, VCA- en ISSO-
certificaten

foto via Unsplash van Adrien Olichon

Spouwmuur-
isolatie

Warmterijk 
Woningisolatie BV

Graafschap Hornelaan 140E
6004 HT, Weert

Overige bouwinstallatie, 4329 www.warmterijk.nl info@warmterijk.nl 0495-769 078 KOMO SKG-IKOB

Glas Augenbroe Glas
Rimburgerweg 12
6471 XX, Kerkrade

Schilderen en glaszetten, 4335 www.augenbroe-glas.nl info@augenbroe-glas.nl 045  5452250

Glas
Hennekens 
Glasbedrijf

Burg van Meeuwenstraat 6
 6192 ND, Beek

Schilderen en glaszetten, 4335 www.hgb.nl info@hgb.nl 046 4371178

foto via Unsplash van Nicolas Solerieu

Glas Jac Salvino
Industriestraat 6
6135 KH, Sittard

Schilderen en glaszetten, 4335 www.jacsalvino.nl info@jacsalvino.nl 046  4515553
Bouwend 
Nederland

Disclaimer 

Welkom!
Deze lijst (leverancierslijst) is bestemd voor inwoners van de wijk Limbrichterveld Noord, die deelnemen aan het project Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord. Deze lijst is een hulpmiddel. U kunt 
offertes opvragen bij deze leveranciers, maar het staat u volledig vrij om ook een andere leverancier te kiezen. U bent dus niet verplicht om een leverancier van deze lijst te kiezen. Vanuit het 
projectteam en de klankbordgroep, wordt geadviseerd om minimaal 2 offertes op te vragen per maatregel . Deze lijst is samengesteld op basis van de Kamer van Koophandel met behulp van de 
Klankbordgroep Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord . Bekijk ook op de website www.aardgasvrijlvn.nl het sjabloom (voorbeeld) offerte aanvraag dat u kunt gebruiken voor het opvragen van de 
offertes.

Informatie voor bedrijven: Deze lijst is opgesteld op basis van de Kamer van Koophandel lijst (bedrijven die zich hebben ingeschreven als éérste SBI code schilderwerken en glas OF overige 
bouwwerkzaamheden). Bedrijven met een openbaar e-mailadres zijn gecontacteerd per e-mail. Bovenstaande bedrijven hebben gereageerd op de e-mail. Staat u als leverancier van spouwmuurisolatie 
of glas niet op de lijst, maar wilt u wel toegevoegd worden? Stuur een bericht naar info@dubbel-duurzaam.nl.

Informatie voor inwoners VvE flat 4 en 5:  Voordat u zelf aan de slag gaat: vraag eerst even na bij uw VvE bestuur. Mogelijk is uw VvE ook al in onderhandeling met een leverancier (collectieve inkoop).


