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BTW verlaging per 1 juli 2009 voor ISOCHIPS® bodemisolatie

Onlangs heeft onze regering besloten om, voor isolatiewerkzaamheden, de btw te verlagen 
van 19% naar 6%. Deze economische maatregel dient ter bevordering van de werkgelegen-

heid en terugdringing van energieverbruik. Dit heeft tot gevolg 
dat het voordeliger is om bodemisolatie aan te laten brengen in 
uw woning of bedrijfspand. Van Lierop heeft al vele honderden 
kruipruimtes voorzien van een laag ISOCHIPS® bodemisolatie. 
Bodemisolatie spaart energie, weert vocht en voorkomt zwamvor-
ming in uw vloer. 

Een aantal provincies en of gemeentes hebben ook subsidies beschikbaar voor isolatiewerk-
zaamheden. Het aanbrengen van een laag ISOCHIPS® wordt zo extra aantrekkelijk. Wanneer 
u een vrijblijvende offerte wilt aanvragen surf dan naar www.isochips.nl. U vindt hier ook 
informatie over subsidiemogelijkheden bij u in de regio.

Nieuwe bedrijfsbussen 

Recentelijk  werd door Van Lierop een aanzienlijk deel van het bedrijfswagenpark vernieuwd. Jaarlijks maken onze 
mensen van de uitvoering vele kilometers om ons onroerend goed en monumentaal erfgoed in goede conditie te 
houden.  Totaal werden er 12 Volkswagen Crafters geleverd welke na inrichting met gereedschap en benodigdheden 
spoedig weer op weg gingen naar de volgende klus. 

Van Lierop, veelzijdiger dan u denkt

Velen kennen Van Lierop van de bestrijding van houtaantastende insecten. Toch is dit slechts een  deel van ons 
dienstenpakket. Gedurende ons bijna 50 jarige bestaan zijn er vele diensten toegevoegd die er voor zorgen dat ons 
onroerend goed beschermd blijft tegen vocht, zwam en houtaantastende insecten. Zo bestrijden wij ook  zwam en 
optrekkend vocht en kunnen wij uw kruipruimte voorzien van een laag ISOCHIPS® bodemisolatie. Onze KOMO erkende 
epoxytechniek maakt het mogelijk aangetaste balkkoppen te herstellen. Met behulp van glasvezelstaven en een uitge-
kiende epoxymortel maken wij balkkoppen sterker dan ooit.

Videoscopisch onderzoek 

Onlangs werd er bij Van Lierop een videoscope in gebruik genomen. Met een videoscope 
is het mogelijk om door een kleine opening een niet toegankelijke ruimte te onderzoe-
ken. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld spouwmuren, kruipruimtes onder vloeren 
zonder kruipluik, boven plafonds etc etc. Een fl exibele slang, aan het uiteinde voorzien 
van een camera met lamp, wordt door een kleine opening gevoerd en biedt zo een beeld  
van de ruimte erachter. De kwaliteit van de camera en sterkte van de lamp is groot en 
dit zorgt voor een betrouwbaar beeld. De beelden kunnen uiteraard worden opgeslagen 
en dienen ter ondersteuning van rapportages aan onze klanten. Momenteel gebruikt Van 
Lierop de videoscope veel in opdracht van woningbouwverenigingen. Wij onderzoeken  
seriematig  de status van kruipruimtes van hun huurwoningen. Zonder de vloer te moeten beschadigen kunnen wij zien 
of er sprake is van hout- of zwamaantasting, water onder de vloer of de aanwezigheid van bouwafval of puin.

Nieuw! Drogen en bestrijden met Microgolven 

Na de introductie van de heteluchtmethode 3 jaar geleden, heeft Van Lierop weer een noviteit. Het is nu mogelijk 
om houtaantastende insecten welke diep in het hout zitten, zoals de bonte knaagkever, te doden met microgolven. 
Zonder het hout helemaal te moeten voorzien van injectoren kunnen wij tot in de kern van het hout de temperatuur 
verhogen naar 70 a 80 graden. Deze waarden zijn voldoende om de houtaantastende insecten in alle stadia (larve, 

eitje, kever) te doden in enkele minuten. De elektromagnetische 
straling zorgt ervoor dat de polariteit van water- en houtcellulo-
semoleculen in een zeer korte tijd zeer vaak wordt verwisseld. 
Door deze polariteitwisseling ontstaat er wrijvingswarmte waardoor 
hout- of muurwerk opwarmt in enkele minuten. Naast houtinsec-
tenbestrijding is het mogelijk om muurwerk 4 x zo snel te drogen 
als met conventionele technieken. 

 Vestigingen in: Alphen aan den Rijn | Liempde | Echt | Heerhugowaard | Assen | Mechelen (B)
 0172 433 514 | www.vanlierop.nl | info@vanlierop.nl

Met bodemisolatie scoort uw 
woning een hoger energielabel

 

September 2009


