
Duurzamer in 1 dag

Als je gaat verbouwen en je leidingen zijn bereikbaar, isoleer ze 
dan meteen. Het is weinig moeite en je bespaart meteen een 
aanzienlijk bedrag op je energierekening.

ISOLEREN 
VAN LEIDINGEN

GOUDEN 
TIP BIJ 

VERBOUWEN



WAT KOST HET ISOLEREN VAN  
LEIDINGEN?

De materiaalkosten bedragen maar een paar 
euro voor een leiding.

WAT LEVERT HET OP? 

Jaarlijkse besparing: 12 euro per lopende 
meter buis.

Reken maar uit hoeveel je voor 10 meter 
geïsoleerde buis uitspaart per jaar… 
Toch wel snel verdiend!

ENERGIEHUIS WVI

Baron Ruzettelaan 35 - 8310 Brugge

Jouw aanspreekpunt voor gratis energie- en 
renovatieadvies op maat van je woning. Ont-
dek ons aanbod, stel jouw vraag of maak een 
afspraak via: 

www.wvi.be/aanbod/energiehuis
050 64 16 06



LEIDINGEN ISOLEREN

Verwarmingsleidingen die door onverwarmde ruimtes lopen 
(zoals in kruipruimtes en onverwarmde kelders) verliezen 
warmte. Door deze leidingen te isoleren, verhoog je jouw 
wooncomfort en verlaag je jouw energierekening. Zorg dat 
de isolatie goed aansluitend is geplaatst. Ook via de gaten 
in muren of vloeren waar CV- en waterleidingen doorheen 
lopen, kan warmte ontsnappen en tocht ontstaan.

Zulke leidingdoorvoeren kun je dichtmaken met een 
siliconenkit (spleten tot 12 mm), compriband (spleten van 4 
tot 20 mm), vilt, glaswol, kokos of sisal. Siliconenkit en com-
priband zijn te koop in de doe-het-zelf zaak. Voor de andere 
materialen moet je naar een speciaalzaak.

DIEN JE DE WARM DRINKWATERLEIDINGEN OOK TE 
ISOLEREN?

Indien de warmwaterkring is voorzien van een circulatie-
pomp, zodat het warm water constant doorstroomt, is het 
aangewezen de leidingen te isoleren. Is er geen warmwater-
kring, dan is de besparing minimaal. 

WAAR MOET IK OP LETTEN?

Isoleer de drinkwaterleidingen niet om risico op legionella te 
voorkomen. Hou de leidingen van het warm water zo kort 
mogelijk en situeer je keuken en badkamer zo dicht mogelijk 
bij de warmwaterboiler. 

MEER INFO:  ENERGIEHUIS WVI
  Baron Ruzettelaan 35 - 8310 Brugge 
  www.wvi.be/aanbod/energiehuis
  050 64 16 06
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“Isoleer je leidingen.  
Het is weinig moeite en je 
bespaart een aanzienlijk 

bedrag.”

- Jet Groen

ontwikkeld 
door


