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Informatieblad offerteaanvraag dubbel glas
Wanneer (niet) mogelijk?
Dubbelglas is altijd mogelijk tenzij:
• Het kozijn/raamprofiel te dun is voor dubbel glas (vooral bij stalen
kozijnen soms het geval)
• Het hang- en sluitwerk niet is berekend op een grotere belasting
• Het raam- en/of kozijnhout in slechte staat verkeert.
• U tripleglas (HR+++) wilt: dat is alleen mogelijk met nieuwe kozijnen en
ramen
Twijfelt u of dit bij u het geval is, laat de situatie door meerdere ter zake
deskundige bedrijven beoordelen.
Waar moet u opletten bij het aanvragen van een offerte?
• Dubbel glas kunt u doorgaans laten plaatsen door een lokale leverancier.
Zoek op internet uit welke leveranciers in uw omgeving actief zijn.
• Vraag eens rond bij mensen die dubbelglas hebben laten plaatsen wat
hun ervaringen zijn met de leverancier. Soms zijn ook op internet al
beoordelingen te vinden: vaar daar echter nooit blind op.
• Is de leverancier aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling en
lid van een branche-organisatie (voor dubbelglas: GBO)?
• Beperk u niet tot één offerte, tenzij u zeker bent van de keuze van uw
leverancier.
• Als u bij verschillende bedrijven offerte vraagt, vraag dan overal voor
hetzelfde offerte. Anders wordt het appels met peren vergelijken.
Wat moet de aannemer weten voor een offerte?
• Wat voor kwaliteit dubbelglas wilt u hebben (HR, HR+, HR++, HR+++)?
• Wilt u ventilatieroosters (bij HR+++ niet mogelijk)?

Wat zijn de afmetingen van het dubbelglas (altijd door de aannemer zelf
na laten meten)?
Wat zijn de afmetingen van kozijn- en raamhout?
Is het hang- en sluitwerk van voldoende kwaliteit?
Waar moet het dubbelglas worden geplaatst (begane grond of ook
verdieping of dakkapel)?
Moeten de kozijnen/ramen na plaatsen dubbelglas worden
afgeschilderd?
Zonder beoordeling ter plaatse is het niet goed mogelijk offerte uit te
brengen: laat de aannemer dan ook persoonlijk langs komen voor
offerte.

Waar moet u op letten bij een offerte?
• Laat u niet onder druk zetten om een offerte direct te tekenen
• Vergelijk verschillende offertes met elkaar
• Is het lage BTW-tarief voor arbeid in rekening gebracht?
• Welke garantie biedt de aannemer (bij dubbelglas standaard 10 jaar)?
• Voeren ze het oude glas af?
• Staat er iets over meer/minderwerk in de offerte of iets over
nacalculatie, vraag dan door en maak daar goede afspraken over om
onprettige financiële verrassingen te voorkomen.
• Is er een aparte post voor recyclingsbijdrage en energietoeslag
opgenomen?
• Wordt de boel na afloop netjes opgeruimd? Of moet u dat zelf doen?
Offerte aanvragen via internet?
Ga bijvoorbeeld naar de volgende sites:
www.wij-isoleren.nl
www.dubbelglas-weetjes.nl
www.hoe-koop-ik.nl
www.dubbelglasprijzen.net
Succes met uw offerte-aanvraag.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Neem contact op met de energiecoöperatie in uw gemeente.
Mede mogelijk gemaakt door:

