
Voorbeeldsjabloon offerteaanvraag 
Versie 1.0 – 25 november 2020  Voor: inwoners van de wijk Limbrichterveld Noord 

Onderstaande tekst kunt u gebruiken bij het aanvragen van offertes voor het aanschaffen en/of plaatsen van 
spouwmuurisolatie en HR++(+) glas. U kunt de tekst kopiëren. Plak de tekst in een e-mailbericht of WORD-bestand en pas 
waar nodig aan naar eigen wens.  

Dit document is een hulpmiddel, specifiek opgesteld voor u als bewoner van de wijk Limbrichterveld Noord. Het 
projectteam Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord en de klankbordgroepleden (bestaande uit inwoners van uw wijk 
Limbrichterveld Noord) hebben dit met zorg voor u opgesteld.  

Leeswijzer: 

• De tekst in het witte deel betreft het sjabloon. Alle tekst in de blauwe vakken zijn een toelichting voor u. 
• Tussen de [ ] - haken staat een omschrijving van wat hier ingevuld dient te worden. 
• Tussen de [ ] - haken in cursief, beginnend met NOTE is een toelichting of advies. Deze tekst kunt u, zodra u de 

offerteaanvraag uitstuurt, verwijderen. 

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact op met aardgasvrij@sittard-geleen.nl of loop (op afspraak) binnen in de 
modelwoning aan de Marshallstraat 1C. 

Veel succes met het opvragen van uw offertes! 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag vragen wij u een prijsopgave/offerte op te stellen voor het leveren en uitvoeren van [u vult 
hier de maatregel(en) in die u laten uitvoeren. Kies bijvoorbeeld: spouwmuurisolatie, HR++ glas, 
HR+++ glas] voor onze woning [uw adres toevoegen] in de wijk Limbrichterveld in Sittard.  

Bijgaand vindt u meer informatie over onze woning, de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord 
waar wij aan deelnemen én zaken die wij graag terug zien komen in de offerte. 

Informatie over onze woning 

Het gaat om [hier een korte indicatie van grootte/oppervlakte, aantallen, bijvoorbeeld ‘het isoleren 
van 3 buitenmuren, met een oppervlakte van +/- 125 m2’].  

De Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord 

Onze wijk wordt aardgasvrij gemaakt, tijdens het project Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld 
Noord. [NOTE: dit is een hyperlink naar de website www.aardgasvrijlvn.nl] Dit project is onderdeel 
van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. [NOTE: dit is een hyperlink naar de website 
www.aardgasvrijewijken.nl] Een deel van de wijk wordt aardgasvrij gemaakt middels een aansluiting 
op het warmtenet Het Groene Net en een ander deel kiest voor een individuele warmteoplossing. 
Wij hebben (voorlopig) gekozen voor een [KIES: aansluiting op het warmtenet / een warmtepomp / 
[een andere oplossing – vul in]].  

De offerte 

Wilt u bij het opstellen van de offerte rekening houden met de volgende zaken? 

1. [NOTE: indien gewenst toevoegen:] Wij zouden het op prijs stellen dat u de situatie ter plekke 
komt bekijken om een passende offerte op te stellen. Hiervoor kunnen we een afspraak 
inplannen. U kunt ons contacteren via bovenstaande contactgegevens.  
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2. Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Limbrichterveld Noord Aardgasvrij, 
dient het materiaal dat geplaatst wordt een minimale isolatiewaarde te hebben: [NOTE: KIES 
welke van toepassing is] 

a. Bij spouwmuurisolatie dient het gebruikte isolatiemateriaal ten minste een 
isolatiewaarde te hebben van Rd 1,1 [m2K/W]. 

b. Bij het realiseren van dakisolatie/vloerisolatie dient het gebruikte isolatiemateriaal 
ten minste een isolatiewaarde te hebben van Rd 3,5 [m2K/W]. 

c. Bij het realiseren van isolerend glas dient het aangebrachte glas een U-waarde te 
hebben van maximaal 1,2 [W/m2K]. 

3. Graag in de offerte de isolatiewaarden van de toe te passen isolatiemaatregelen duidelijk 
vermelden. 
 

Bij voorbaat dank voor uw aanbod. Graag ontvangen wij uw offerte uiterlijk [datum invoegen]. 
[NOTE: een redelijke termijn is +/- 3 weken]. Mocht u geen interesse hebben een offerte uit te 
brengen, horen wij het ook graag van u. [NOTE: Heeft u het bedrijf van te voren gesproken? Dan kunt 
u de laatste zin laten vervallen] 

Wij zien uw offerte graag tegemoet.  

Met vriendelijke groet/Hoogachtend,  

 

[u vult hier uw naam & adres en contactgegevens in] 

[de heer/mevrouw] [naam] 
[postadres] 
[emailadres] 
[telefoonnummer] 

 

Mogelijk extra toevoegen (indien gewenst) 

Indien gewenst, kunt u nog aanvullende informatie opvragen bij de mogelijke leverancier. We hebben hieronder nog een 
aantal voorbeelden van aanvullende informatie dat u kunt opvragen toegevoegd. Aanvullend kunt u ook zelf kiezen of u de 
mogelijke leverancier een bijlage meestuurt. Bijvoorbeeld om de leverancier een beeld te geven van de woning. Hieronder 
vindt u een aantal voorbeelden dat u mee zou kunnen sturen. 

“Wilt u in de offerte de volgende zaken duidelijk vermelden?  

1. De merken, types en eigenschappen van de toe te passen isolatiemaatregelen 
2. De aantallen en hoeveelheden die geleverd en geplaatst worden 
3. De kosten uitgesplitst in: 

a. De kosten (en advies) ter voorbereiding van het werk 
b. De aanschaf van de producten zelf 
c. De kosten van de installatiewerkzaamheden 
d. De kosten van aanvullende zaken, zoals het gebruik van steigers, afvoer van afval etc. 

4. Verwijzing naar certificering en keurmerken 
5. De garanties die van toepassing zijn op de producten en de werkzaamheden 
6. Informatie over praktische en bijkomende zaken, zoals opruimen en afvoer van afval. 

Bijlagen: 

- Relevante tekeningen van de woning (bijvoorbeeld tekening gevelaanzicht of bouwtekening) 
- Enkele foto’s van de huidige woning (bijvoorbeeld een foto van de buitengevel 


