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INTRODUCTIE

GEVELRENOVATIE MET OF ZONDER ISOLATIE

Mecdecor is uw partner voor het installeren, vernieuwen, herstellen of renoveren van uw 

gevel. We gebruiken en installeren materialen zoals bepleistering, of crepi, steenstrips, 

natuursteen, spuitkurk, hout,...

ELKE GEVEL VERDIENT EEN EXPERT

Wij geloven dat elke gevel een expert verdient want uw gevel heeft een grote impact op 

de waarde en zicht van uw huis. De gevel van uw huis moet niet enkel mooi zijn want 

een gevel moet uw huis ook beschermen tegen weersomstandigheden en de warmte 

of koelte in uw huis bewaren.



KIEZEN VOOR ISOLATIE

Een goede isolatie van uw woning kan uw 

wooncomfort verhogen en zal zorgen dat er 

minder energie (verwarmingskosten) verlo-

ren gaat.

ONTDEK IN DIT E-BOOK DIVERSE VOORBEELDPROJECTEN

inclusief:

fotomateriaal

indicatiebudgetten

relevante premies

besparing op energie

meerwaarde van de woning

Een woning die professioneel geïsoleerd is drukt de kosten van uw energiefactuur 

aanzienlijk. Je kan stellen dat een slecht geïsoleerd huis  jaarlijks gemiddeld 2.100 m³ 

gas verbruikt voor verwarming. Bij een goed geïsoleerd huis ligt dit verbruik ongeveer 3 

maal lager (+/- 700 m³). Goede isolatie is dus financieel aantrekkelijk.

Daarnaast draagt het isoleren bij tot een verhoging van het wooncomfort. Dit komt 

omdat woningisolatie  ervoor zorgt dat u minder last heeft van geluid, tocht en vocht.

Een goede isolatie verlaagt  jouw energierekening en maakt het aangenamer wonen.



“Een geïsoleerde muur 

vermindert je warmteverlies 

met ongeveer 20%”

KIEZEN VOOR EEN MOOIE GEVEL

Gevelisolatie wordt niet alleen toegepast om energie te besparen. Hieronder de 

belangrijkste argumenten waarom onze klanten kiezen voor gevelisolatie, in nieuw-

bouw of renovatie.

     Gevelisolatie zorgt voor verfraaiing van de gevel.

     De verkoopbaarheid & verhuurbaarheid van de woning wordt verhoogd.

     De waarde van de woning stijgt.



KLANTEN
GETUIGEN

WAT KLANTEN OVER MECDECOR VERTELLEN

Daar wij van plan waren om gevelwerken (met isolatie) te laten uitvoeren, zijn wij via Batibouw in contact 

gekomen met Mec Decor. Na een afspraak met een Bouw Adviseur, die ons een goede uitleg gaf over de 

materialen die zouden gebruikt worden, kregen wij een eerlijke prijsofferte. 

De geplande werken werden vroeger uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. De werken werden met ken-

nis van zaken en perfect uitgevoerd door de werknemers van Mec Decor.

Wij zijn zeer tevreden over de geleverde prestaties en raden mensen die van plan zijn om renovatiewerken 

te laten uitvoeren aan, om toch eens contact op te nemen met deze firma. 

Danny       Erpe Mere 

“Wij hebben gekozen voor Mecdecor omdat het vanaf dag 1 juist zat. De kennismaking was zeer leerrijk 

en we hadden echt het gevoel dat ze met ons meedachten. Hun offerte was correct en we hebben deze 

mooi op tijd ontvangen. Tijdens het project werd er regelmatig gecommuniceerd en alles werd steeds 

netjes achtergelaten. Het resultaat, dat mag er zijn. We zijn absoluut tevreden. Dankjewel Mecdecor voor 

de top kwaliteit!”

Hans       Sint-Katelijne-Waver



GEVELPLEISTER  
MET ISOLATIE  

SAMENVATTING PROJECT (boven)

Oppervlakte: 308 m²

     Isolatiewaarde: 140mm Eps isolatie 4,38 M² K/W 

INDICATIEBUDGET: € 33.880

SAMENVATTING PROJECT (rechts)

 Oppervlakte: 65 m²

 Isolatiewaarde: 100mm Eps isolatie 3,13 M² K/W      

 Geschatte financiële meerwaarde na renovatie:  € 10.500      

Premie Eandis: € 975

INDICATIEBUDGET: € 7.150

excl. aluminium raamdorpel, dakoversteek en plaatsen blauwe steenplint

NIEUWBOUW

RENOVATIE



GEVEL  
SPUITKURK 

SAMENVATTING PROJECT (boven)

     Oppervlakte: 191 m²

     Geschatte financiële meerwaarde na renovatie:  € 14.500 

INDICATIEBUDGET: € 11.236

SAMENVATTING PROJECT (links)

     Oppervlakte:  54 m²

     Geschatte verhoging financiële meerwaarde: € 6.500

INDICATIEBUDGET: € 4.120

incl. reinigen blauwe hardsteen &
bekleden dakoversteek.

RENOVATIE

RENOVATIE



GEVEL 
ISOLATIE
MET LOOK
VAN GEVERFDE
BAKSTEEN

SAMENVATTING PROJECT (boven)

Oppervlakte: 279 m²

Isolatiewaarde: 120mm Eps isolatie 3,13 M². K/W      

Geschatte financiële meerwaarde na renovatie:  € 42.000      

Premie Eandis:  € 4.185

INDICATIEBUDGET: € 40.455

SAMENVATTING PROJECT (links)

Oppervlakte: 42 m²

Isolatiewaarde: 100mm Eps isolatie 3,13 M². K/W      

Geschatte financiële meerwaarde na renovatie:  € 9.500      

Premie Eandis:  € 630

INDICATIEBUDGET: € 8.450

inclusief plint in blauwe hardsteen, raamdorpel 
& plaatsen nieuwe zinken goot

Schatting jaarlijks 
minder verlies op 
verwarmingskost: 

€ 529

Schatting jaarlijks 
minder verlies op 
verwarmingskost: 

€ 2.824

RENOVATIE

RENOVATIE



STEENSTRIPS
& CREPI MET
ISOLATIE

SAMENVATTING PROJECT (boven en onder)

Oppervlakte:  245 m²

Isolatiewaarde: 120mm Eps isolatie 3,75 M² K/W      

Geschatte financiële meerwaarde na renovatie:  € 43.000

INDICATIEBUDGET: € 36.100

NIEUWBOUW



SAMENVATTING PROJECT (rechts boven)

      Oppervlakte: 44 m² 

      Isolatiewaarde: 

      120mm Eps isolatie 3,75 M² K/W 

     Geschatte financiële meerwaarde na

     renovatie:  € 15.000

     Premie Eandis:  € 660

SAMENVATTING PROJECT (links-onder)

      Oppervlakte: 30 m² 

      Isolatiewaarde: 

      120mm Eps isolatie 3,75 M² K/W 

     Geschatte financiële meerwaarde 

     na renovatie:  € 12.000

     Premie Eandis:  € 450

INDICATIEBUDGET: € 10.910

INDICATIEBUDGET: € 7.960

STEENSTRIPS
MET OF ZONDER
ISOLATIE

Schatting jaarlijks minder verlies op 
verwarmingskost: € 378

Schatting jaarlijks minder 
verlies op verwarmingskost: 

€ 558

RENOVATIE

RENOVATIE



HOUTEN
GEVEL-
BEKLEDING

SAMENVATTING PROJECT (boven)

Oppervlakte: 70 m²

Isolatiewaarde: 100mm Eps isolatie 3,13 M². K/W      

Geschatte financiële meerwaarde na renovatie:  € 19.000        

Premie Eandis:  15€ Per M/2

INDICATIEBUDGET: € 16.450

RENOVATIE



Bisschoppenhoflaan 135
2100 Deurne Antwerpen

België

CONTACTEER ONS VOOR 
ADVIES OF EEN GRATIS OFFERTE OP MAAT

+32 3 325 22 32
info@mecdecor.be
www.mecdecor.be
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