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Kozijnen checklist

Dé checklist voor het kopen
van jouw kozijnen!



Kunststof

Hout

Aluminium

2. Kies het materiaal
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Bij deze soort kies je voor een voordelige aankoopprijs. De
onderhoud is zeer beperkt voor zeker 30 jaar. Ze hebben een
lange levensduur en kunnen makkelijk 50 jaar mee.

In vergelijking met kunststof kozijnen zijn houten kozijnen
een stuk duurder. Houten kozijnen brengen een warme
uitstraling met zich mee en hebben een sterke isolatie
waarde. Let wel op dat houten kozijnen de hoogste
onderhoudskosten met zich mee brengen ten opzichte van
andere 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.

 Soort raam1.
Een vast raam Deze kan niet open

Een val raam Deze open je door te
kiepen

Een draai/kiepraam Deze kan op twee
manieren open



Standaard dubbel glas

HR glas

HR+++ glas

Voorrijkosten

Montagemateriaal

Afvoerkosten

3. Kies het soort glas

Dit soort glas is relatief goedkoop en heeft een degelijke
isolatiewaarde. Als je deze combineert met kunststof moet je
nog steeds rekening houden met een bepaalde hoeveelheid
warmteverlies.
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Dit glas is de beste soort isolerende glas dat op de markt te
vinden is. Het glas bestaat uit drie lagen waardoor er nagenoeg
geen warmteverlies is.

HR+ glas isoleert een stuk beter dan dubbel glas maar het
prijskaartje is wel wat hoger. Dit is een goede keuze als je een
betaalbare prijs wilt combineren met een hoge isolatiewaarde

4. Mogelijke extra kosten
Ligt aan de plaats
van het bedrijf

Kosten voor het afvoeren
van oude kozijnen

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



Beschrijving van alle
werkzaamheden
Beschrijving van de 
totale kosten

Kunnen er zomaar andere
kosten bijkomen?

Aanbetaling? Zo ja, voor
wanneer?

Keurmerken+ certificering
van het bedrijf

Beschrijving van alle
gebruikte materialen De garanties

Tot wanneer is de offerte
geldig?

Plannen maken over de
oude kozijnen
Parkeerplek vrijhouden
voor de leverancier

Vrij vragen van werk Maak de weg naar de
kozijnen vrij
Persoonlijke/ waardevolle
spullen uit het zicht halen

Controleer op werking
van de kozijnen

Biedt de vakman wat te
drinken aan

Controleer of er krasjes op
het glas zitten

Vraag wat je kan doen
aan onderhoud

Controleer kozijnen op
beschadigingen

Ontvang en controleer de
eindfactuur
Als de eindfactuur klopt
dan betaal je deze

Schrijf een recensie voor
toekomstige klanten

5. De juiste leverancier kiezen
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De juiste en voordeligste leverancier vind je door offertes
aan te vragen. De onderstaande dingen horen daarin:

Voor dat de kozijnen worden geplaatst
6. Voor, tijdens en na de klus

Als de kozijnen worden geplaatst

Achteraf

https://www.kunststofkozijn.net/offertes/?postcode=

