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Checklist kozijnen

Dé checklist voor de aanschaf
van kozijnen



Kunststof

Hout

Aluminium

 Kies het materiaal1.

1

Hierbij kies je voor een zeer voordelige aankoopprijs. De
onderhoudskosten blijven in een periode van 30 jaar zeer
beperkt en ze hebben een lange levensduur van minimaal
50 jaar.

Houten kozijnen zijn een stuk duurder als kunststof kozijnen
maar ze brengen een warme uitstraling met zich mee. Ook
heeft het hout uitstekende isolerende kenmerken. De
onderhoudskosten van houten kozijnen zijn wel het hoogste
van alle soorten kozijnen.

Aluminium is zeer duurzaam en erg onderhoudsvriendelijk.
Aluminium kozijnen ogen bijzonder modern en zijn
uitermate geschikt voor een op en top eigentijdse woning.



Standaard dubbel glas

HR glas

HR+++ glas

2. Kies het glas

Degelijke isolatie, met kunststof kozijnen nog steeds kans op
een bepaalt warmteverlies. Goedkoopste alternatief.

2

Isoleert een stuk beter dan dubbel glas. De prijs is
daarentegen wel een stuk hoger. Dit is een goede optie om
betaalbaar en goed isolerend te combineren.

Dit is het beste isolerende glas wat er te vinden is. Het bestaat
uit drie soorten lagen waardoor er nagenoeg geen warmte-
verlies is. Er hangt hier natuurlijk wel een prijskaartje aan.



Aluminium kozijnen

Voorrijkosten

Montagemateriaal

Afvoerkosten

Kunststof kozijnen

Houten kozijnen

Deze kosten liggen het laagste van alle soorten kozijnen.
Ze zijn niet alleen onderhoudsvriendelijk maar ook nog
eens zeer duurzaam

4. De onderhoudskosten

3. Eventuele extra kosten

3

Ligt aan de plaats
van het bedrijf

Als de oude kozijnen moeten worden
afgevoerd zijn hier ook kosten aan verbonden

Soms is het materiaal
niet inbegrepen bij de
kostprijs, overleg goed.

De kosten hiervoor zijn iets hoger dan de aluminium
kozijnen. Dit is nog steeds een duurzame oplossing voor
de toekomst van je woning.

Deze hebben ongetwijfeld de grootste kosten. Ze hebben
regelmatig een behandeling nodig tegen vocht maar
hebben ze ook een likje verf nodig na zoveel jaar.



Bedenk wat je met de
oude kozijnen doet
Parkeerplek vrijhouden
voor de leverancier

Vraag vrij van werk Maak de weg naar de
kozijnen leeg/schoon
Haal persoonlijke/
waardevolle spullen weg

Controleer de werking 
van de kozijnen

Biedt wat te drinken aan

Controleer op krasjes op
het glas

Bespreek wat je zelf kan
doen aan onderhoud

Controleer de kozijnen op
beschadigingen

Ontvang en controleer de
eindfactuur
Betaal de eindfactuur als
deze klopt

Schrijf een recensie op
internet met jouw
ervaring

6. Wat komt er in de offerte?
Volledige beschrijving
werkzaamheden
Volledige beschrijving
gebruikte materialen

Kunnen er zomaar kosten
bijkomen?

Aanbetaling? Zo ja, voor
wanneer?

Keurmerken en
certificering van bedrijf

Beschrijving van de totale
kosten

De garantie op plaatsing
en materialen
De datum tot wanneer de
offerte geldig is

Voor de plaatsing
5. Voor, tijdens en na de plaatsing

3

Tijdens de plaatsing

Na de plaatsing


