
Aan de deelnemers van de isolatie- actie Angerenstein, 
 
Voor de isolatie van spouw en vloer hebben wij Rouwenhorst uit  
Apeldoorn als voorkeursleverancier voor onze wijk geselecteerd. 
Dit bedrijf heeft ook in Hoogkamp en Arnhem West al veel huizen 
geïsoleerd en de ervaringen zijn zeer positief. 
(ook daar werken ze met een isolatie collectief). Zie voor nadere 
Info Rouwenhorst. 
 
Hieronder een overzicht van de richttarieven die Rouwenhorst rekent. Bij afwijkingen zal er uiteraard 
een ander tarief gerekend worden. Daarnaast geldt een minimum tarief van € 800,- voor de 
spouwmuur en voor de vloer/bodem van € 950,00 incl. btw. Het tarief is ongeveer 15% goedkoper 
t.o.v. de individuele tarieven die Rouwenhorst rekent. 
 
Belangrijk om te vermelden: wij zijn niet voor de goedkoopste aanbieder gegaan, maar voor een 
aanbieder die zeer veel ervaring heeft met ons type huizen en ook goede garantievoorwaarden 
biedt. 
 
Rouwenhorst heeft capaciteit om relatief snel tot uitvoer over te gaan.  Zij kunnen zodra ze alle 
gegevens hebben de bewoners binnen twee weken bellen voor het maken van een afspraak.   
Na opdracht kan de uitvoer binnen 4 tot 6 weken plaatsvinden.    
 
Ook belangrijk: als woningeigenaar sluit je een overeenkomst met Rouwenhorst. Angerenstein 
Toekomstbestendig is geen partij in deze. Wij hebben ons best gedaan om een goede partij te vinden 
voor uitvoer van deze werkzaamheden, maar wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden. Je maakt als bewoners uiteindelijk zelf de keuze en als dit een andere partij is, ook prima. 
 
Ben je hierin geïnteresseerd, meld je dan aan via angerenstein.toekomstbestendig@gmail.com.  
Graag naam, adres en telefoonnummer. Wij zorgen dan dat Rouwenhorst contact opneemt. 
 

Tevens gaan wij er dan vanuit dat je akkoord gaat met het delen van je gegevens met Rouwenhorst 
(i.v.m. Wet op Privacy).  

 
 
 
Arnhem, februari 2023 
 
Namens werkgroep Energietransitie  Angerenstein Toekomstbestendig 
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We zijn bezig om dit document te updaten met 
Rouwenhorst. De nieuwe versie staat begin februari 
online. Kan dus zijn dat prijzen per 1 januari 2023 iets 
afwijken. Voor bestaande offertes zie geldigheidsduur 
offerte. 


