
RAMEN & DEUREN GIDS

 Kleine verbouwing



Licht en lucht  
in elke ruimte 
Wil je je woning onder handen nemen met enkele kleine verbouwingswerken? Een 
slimme zet, zowel voor de stijl van je woning als voor je wooncomfort. Met een goede 
voorbereiding en een concreet stappenplan kom je al een heel eind verder.

Of je nu de woonkamer wilt opfrissen of je slaapkamer gaat vernieuwen, in zo goed 
als elke ruimte vind je ramen of deuren. En die hebben een invloed op de keuzes die 
je maakt. Een nieuwe keuken heeft bijvoorbeeld dat tikkeltje extra dankzij een groot 
schuifraam met uitzicht op de tuin. Bij de renovatie van de badkamer denk je best na 
over de verluchting, bijvoorbeeld door te kiezen voor een raam met kiepstand. 

Ramen en deuren laten natuurlijk licht binnen, zorgen voor verluchting en isoleren 
je woning. Bij Belisol bekijken we samen welk type, materiaal en kleur het best 
past bij jouw wensen. En hoe we je woning ook binnen meteen netjes kunnen 
afwerken. Want zo kom je zonder zorgen én puinhoop door jouw verbouwproject. 
Je Belisol-adviseur legt je graag de verschillende mogelijkheden uit. 

Vraag gratis advies aan huis of ga eens langs  
bij een Belisol-showroom in je buurt. 
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Wat je moet weten over een  
kleine verbouwing  
 
1.  Denk goed na over je beschikbare budget en voorzie voldoende marge voor onverwachte 

gebeurtenissen. Vraag raad aan familie of vrienden en ga eens langs bij een vakman in de buurt. 
2.  Door energiebesparende werken uit te voeren, daalt je energiefactuur en neemt je 

wooncomfort sterk toe. Je kan zelfs rekenen op enkele premies en subsidies. 
3.  Warmte ontsnapt via verschillende plaatsen. Een uitstekende isolatie van het dak, de ramen, 

de muren en de vloer heeft een positief effect op de energiezuinigheid van je woning. 
4.  Ga je je ramen vervangen? Kies dan voor hoogrendementsglas. Het isoleert tot drie keer  

beter dan het standaard dubbel glas.
5.  Denk na over hoe je je beweegt in je woning en zorg ervoor dat je je woning functioneel 

inricht. Leg je persoonlijke karakter in het interieur, maar blijf vooral tijdloos.
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  TIPS

24

Een geslaagde 
renovatie   
Een verbouwing, daar komt 
heel wat bij kijken. Met een 
goede voorbereiding en 
een duidelijk afgebakend 
budget kom je al heel ver. 

05 Renovatietips 
20  Wat bepaalt de prijs van 

mijn ramen en deuren? 
24  Bereid je voor op 

de plaatsing

  TEVREDEN KLANTEN

16

Dit is het resultaat   
Ben je van plan om je ramen 
en deuren te vervangen 
tijdens je verbouwing? Deze 
tevreden klanten bieden 
je een hoop inspiratie voor 
jouw renovatieproject. 

08  Authentiek met 
moderne twist 

16  Buitengevoel met 
open schuifraam

  TRENDS

28

Wonen, vandaag 
en morgen   
Een duurzame woning levert 
je een mooie besparing op. 
Samen met een functioneel 
en tijdloos interieur creëer 
je een echte droomwoning. 

12  Energiezuinig verbouwen 
28  Interieurtrends 

van vandaag

  MATERIAAL

26

Maak de juiste keuze
Welk glas en materiaal moet 
ik kiezen voor een optimaal 
wooncomfort? Combineer dit 
met praktische raamdecoratie 
als screens of luiken voor 
meer privacy én karakter. 

14  Glas kiezen in 
twee stappen

22  Pvc, aluminium of hout? 
26  8 tips voor meer privacy
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Gouden raad voor een 
succesvolle verbouwing

Goede raad, die krijg je nooit te veel. 
En voor een verbouwing, hoe groot of 
klein je project ook is, kan je dat goed 
gebruiken. Ontdek hier wat je moet 
weten voor je aan je renovatie begint.
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1 Bouwvergunning nodig?  

Heb je verbouwplannen? Het eerste wat je dan moet doen is nagaan 
of je al dan niet een vergunning nodig hebt. De vuistregel luidt dat, 
zolang je niet raakt aan de stabiliteit van de woning, 
er geen vergunningsplicht geldt. In dit geval 
spreken we van een kleine verbouwing. 

In Vlaanderen is dit bijvoorbeeld zo wanneer 
je je ramen en deuren vervangt, dichtmaakt 
of naar beneden toe uitbreidt. Wil je in de 
leefruimte je ramen vervangen door een groot 
schuifraam? Dan raak je wel aan de stabiliteit 
van je woning en is een bouwvergunning wel vereist. 

Aan de buitenkant van de woning gelden dezelfde regels. Op je dak 
mag je bijvoorbeeld zonder vergunning zonnepanelen of boilers 
plaatsen. En als je je nieuwe zonnetent of luifels kan inklappen, ben 
je vrijgesteld. Wil je meer licht binnenhalen met een dakvenster?  
Ook dat kan zonder vergunning. Tot slot moet je voor de bouw van een 
veranda geen aanvraag indienen als de oppervlakte kleiner is dan 
40m2 en als ze voor minstens 75% uit glas bestaat. 

Het is mogelijk dat je geen vergunning nodig hebt, maar toch de 
renovatiewerken moet melden. Vraag hiervoor advies bij je stad 
of gemeente. 

1

 Wie moet ik inschakelen?  

Bij een kleine verbouwing is het niet nodig om 
beroep te doen op een architect. Zolang je niets 
verandert aan de ruwbouwstructuur van je woning, heb 
je zelf de touwtjes in handen. Voor grotere werken is het verplicht om 
je te laten bijstaan door een architect.  

Door zelf de handen uit de mouwen te steken, kan je een hoop 
kosten besparen. Trommel familie of vrienden op om je te helpen, 
bijvoorbeeld met de schilderwerken. 

Voor grotere werken doe je beter beroep op vakmannen in de buurt. 
Je kan er enerzijds makkelijk even binnenspringen als je nog 
informatie nodig hebt. Anderzijds zijn de professionals ook snel ter 
plaatse voor bijvoorbeeld een herstelling.

2

  Meer informatie over de vergunnings- en meldingsplicht 
vind je op omgevingsloketvlaanderen.be.

Ga zeker 
langs bij je stad 

of gemeente.
Afspraken kunnen 

verschillen van 
plaats tot plaats.

Ga je nieuwe 
ramen of deuren 

plaatsen? Dankzij het 
uitgebreid netwerk van 

Belisol vind je steeds 
een adviseur bij jou 

in de buurt.
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 Jouw ideale 
 renovatietraject 

1. Bepaal je einddoel
Wil je bijvoorbeeld meer licht creëeren of je 
woning energiezuiniger maken? Of beide? 
Denk daarbij vooral aan hoe je zelf leeft en 
beweegt in je woning en maak het praktisch. 
Je wilt natuurlijk niet elk jaar opnieuw 
verbouwen, toch?

2. Informeer je 
Met een goede voorbereiding vermijd je dat 
er onverwacht problemen opduiken. Welke 
mogelijkheden zijn er? Welke stijl past 
bij mijn woning? Hoe pak ik het praktisch 
aan? Ga te rade bij familie en vrienden, 
op internet, in (ver)bouwmagazines,… 
Ook de vakmannen in je buurt helpen je 
graag verder. Informatie in overvloed.

3. Alles heeft een prijs
Hoeveel kan en wil je uitgeven aan je 
verbouwing? Je budget op voorhand 
bepalen en niet uit het oog verliezen 
is van groot belang. Het is trouwens 
geen overbodige luxe om een buffer te 
voorzien. Je weet nooit welke onvoorziene 
omstandigheden er op je pad komen. Voer 
je energiebesparende werken uit? Via de 
subsidietool op belisol.be kan je checken op 
welke premies en subsidies je recht hebt. 

4 Gemiddelde verbouwtijd… 
Wat? Duur? 

Badkamerrenovatie Plaatsing: twee tot drie weken
1. Uitbreken
2. Afvoerbuizen en leidingen controleren
3. Elektriciteit voorzien
4. Muren afwerken
5. Betegelen
6. Badkamer plaatsen

Keukenrenovatie Plaatsing: enkele dagen tot drie weken 
1. Leidingen leggen 
2. Elektriciteit voorzien
3. Muren afwerken en vloer leggen
4. Keuken plaatsen

Ramen en deuren 
vervangen 

Anderhalve dag bij klein renovatieproject 
tot anderhalve week bij renovatie 
van gemiddelde woning.
Hoe onze plaatsers te werk 
gaan, lees je op p. 25.

Dak isoleren Ongeveer één week
1.  Kleine gaten en kieren 

isoleren (PU-schuim)
2. Lattenstructuur opzetten
3. Isolatiemateriaal plaatsen
4. Dampscherm aanbrengen

Gevel bepleisteren Drie tot acht werkdagen
1. Voorbereiding (vb. stellingen plaatsen)
2. Hoekprofielen voorzien
3. Wapeningsnet aanbrengen
4. Crepi aanbrengen (drie lagen)

Vloer vernieuwen Ongeveer een maand (incl. droogtijd)
1. Tegels uitbreken: enkele dagen 
2.  Chapelaag egaliseren: tien dagen 

droogtijd per centimeter dikte. 
3. Opnieuw betegelen: 10 m2 tegels per dag

3

Door voor, tijdens en na je 
verbouwing foto’s te maken, 
kan je later eventuele 
problemen vermijden. 
Daarnaast geeft het ook 
enorm veel voldoening om 
het eindresultaat te kunnen 
vergelijken met hoe je woning 
er voordien uitzag. En het is 
een leuke herinnering waar 
je achteraf met een goed 
gevoel naar kan terugkijken.

MAAK FOTO’S
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Authentiek  
met moderne twist
Een charmant herenhuis van meer dan 100 jaar oud, dat moet 
je natuurlijk renoveren met respect voor de authenticiteit. Belisol 
recupereerde een oorspronkelijk element van de voordeur in het 
nieuwe aluminium exemplaar. Een fraai staaltje maatwerk!
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Een tiental jaar 
geleden kocht Petra 
Brouckmans deze 

Hasseltse woning. Zelf 
leefde ze jaren in het 
buitenland terwijl huurders 
het pand betrokken. Pas 
sinds drie jaar woont ze er 
zelf. “Het huis dateert uit 
1907 en vele zaken waren 
dus aan vervanging toe. 
Daarom renoveren we 
alles stap voor stap.” 

Enkele jaren geleden 
vernieuwde Belisol de 
ramen vooraan al. Die 
werden voorzien van 
speciale inzethoeken 
zodat ze langs buitenaf 
gebogen hoeken lijken 
te hebben. Nu was de 
voordeur aan de beurt. 

  Ons vertrouwen lag volledig in de handen 
van Belisol en het resultaat is geslaagd!
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  Aluminium 
is dan wel 
duurder dan 
pvc, maar in 
deze gevel was 
het de knapste 
en meest 
duurzame 
optie.

“Bij de renovatie van de ramen 
woonden we hier nog niet, dus het 
was mijn mama die alles regelde. 
Aangezien we toen erg tevreden 
waren over het resultaat, 
contacteerden we Belisol 
opnieuw voor de voordeur.”

Duurzaam aluminium
De oude voordeur was uit hout 
gemaakt met geribbeld glas 
en tralietjes. Voor het nieuwe 
exemplaar kozen de bewoners 
echter voor modern aluminium 
met gezandstraald glas. “Een 
bewuste keuze: we houden van 
de kwaliteitsvolle en duurzame 
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  Tip: heb je renovatieplannen en weet je nog niet welk materiaal het 
best bij je past? Probeer dan de keuzehulptool op belisol.be.

uitstraling van aluminium. 
Gezandstraald glas was 
dan weer een logische 
beslissing om inkijk te 
vermijden. Bovendien 
wilden we graag het 
huisnummer in het 
deurglas verwerken, 
wat dus mooi gelukt 
is. We konden zelfs het 
lettertype kiezen!”

Authenticiteit in 
modern kleedje
Dé eyecatcher is trouwens 
het glas-in-loodraam 
boven de voordeur. 
Er waren barstjes en 
gaatjes in het oude raam, 
maar Belisol wist het 
glaswerk te herstellen 
en te recupereren, zodat 
de gehele gevel weer de 
gratie van weleer vertoont. 
“Een authentieke gevel 
met een moderne twist 
is het nu”, zoals Petra 
het zelf verwoordt. ”Zelfs 
een brievenbusklep in 
dezelfde kleur als de 
deur behoort tot het 
uitgebreid optiepakket.”

  Voordeur: 
aluminium Elite
  Kleur: 
kiezelgrijs mat
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Energiezuinig  
verbouwen:  

geen luxe, een must

Als je vandaag aan 
verbouwen denkt, 
bekijk je best welke 
energiezuinige 
maatregelen je 
kan uitvoeren in je 
woning. Om iedereen 
aan te zetten tot 
energiezuinig 
bouwen en wonen, 
scherpt Vlaanderen 
de energie- en 
isolatienormen (EPB-
eisen) stapsgewijs 
aan voor renovatie 
en nieuwbouw.
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Energie- en isolatienormen 
voor duurzaam wonen
De specifieke EPB-eisen kan je onderbrengen in drie 
domeinen: isoleren, de energieprestatie van de woning 
en het goed afregelen van het binnenklimaat.
Om te bepalen hoe energiezuinig een woning is, kijken 
we naar het E-peil. Een EPB-verslaggever berekent deze 
score. Je streeft best naar een zo laag mogelijke score 
met een verplicht aandeel hernieuwbare energie. 

Bij een kleine verbouwing moet je woning voldoen aan 
minimale isolatie-eisen. Toch is het een slimme zet om 
rekening te houden met de strengere isolatiewaarden. 
De voordelen ervan zie je al snel op je energiefactuur. 

Plan je een ingrijpende verbouwing waarvoor een 
bouwaanvraag noodzakelijk is? Dan zijn de regels strenger 
en moet je voldoen aan de energieprestatie regelgeving. 
Meer informatie vind je op vlaanderen.be/epb-eisen. 

Wat moet ik isoleren? 
Vanaf 2020 is het in Vlaanderen verplicht om je dak te 
isoleren en dubbel glas in je ramen te voorzien. Is dat 
niet het geval, dan riskeer je strafpunten die je woning 
ongeschikt kunnen verklaren. De voorgeschreven 
isolatiedikte voor je dak bedraagt 3 à 4 cm. Maar voor een 
optimale isolatie houd je best rekening met een dikte van 
15 tot 24 cm, afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt. 

Hoeveel warmte en energie je verliest via je ramen 
en deuren, hangt af van verschillende zaken: het type 
glas, het raamprofiel, de grootte van je ramen,… 

  Wil je je woning 
beter isoleren? 
Nieuwe ramen en 
deuren kunnen 
daarbij helpen. 
Vraag dan zeker 
naar onze  
Ramen & Deuren 
Gids  Isolatie bij 
een showroom 
in jouw buurt.

Kijk bij je nieuwe ramen vooral naar de U-waarde of 
warmtedoorgangscoëfficiënt. Hoe lager de waarde, des 
te minder warmte er via de ramen ontsnapt. Heb je nog 
ramen met enkel glas of gewoon dubbel glas, dan levert 
de omschakeling naar hoogrendementsglas je een fikse 
energiebesparing op. Ook de plaatsing van ramen en 
deuren heeft een effect. Het kitwerk is bij een renovatie 
heel belangrijk. De aansluiting met de muur moet 
luchtdicht afgewerkt worden.

Geïsoleerde muren voelen niet meer koud aan en 
hebben een positief effect op je wooncomfort. Je 
kan de spouwmuren isoleren en aan de buiten- en 
binnenkant van de muren extra isolatie aanbrengen. 
Vraag hiervoor je aannemer om advies. 

Je vloer isoleren kan tot slot met behulp 
van vloerisolatieplaten, PUR-schuim of een 
isolerende chape. Let wel dat het na-isoleren 
van je vloer niet vanzelfsprekend is en een 
hoog kostenplaatje met zich meebrengt. Laat 
je steeds bijstaan door een professional.
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Kies je glas in 
twee stappen
Nieuwe beglazing is vandaag helemaal afgestemd op jouw 
maat. Bepaal zelf hoe sterk jij wil isoleren en wat voor jouw 
wooncomfort belangrijk is: veiligheid, zonwering, geluidswering,…

Hoog rendements glas
Hoogrendementsglas 
isoleert tot drie keer 
beter dan dubbel glas en 
bespaart nog meer energie 
(en geld). Het verschil 
met dubbel glas is de 
isolerende coating aan de 
binnenkant en het edelgas 
argon dat tussen de 
glasplaten zit. De 
beste keuze voor 
een aangenaam 
binnenklimaat. 

Drievoudig glas
Beslis je om toch de 
volledige bouwschil aan te 
pakken? Dan is driedubbel 
glas zeker de investering 
waard. De middelste 
glasplaat dient als buffer 
om condensvorming aan 
de binnenkant tegen te 
gaan. Het gewicht van 
driedubbel glas is niet 
te onderschatten. Je 
raamprofielen moeten er 
bijgevolg op voorzien zijn.

Beste 
keuze

Stap 1
Hoe sterk 
isoleren?
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Stap 2
Beschermen 

tegen zonlicht, 
geluid, 

inbraak,…?
Hoe zit het met die 
isolatiewaarden?

  Ug-waarde = 
isolatiewaarde van 
het glas. 
Hoe lager deze 
waarde, des te beter 
je glas isoleert. Een 
Ug-waarde van 1,0 is 
vandaag de standaard.

  Uf-waarde = 
isolatiewaarde van 
het frame of profiel. 
Dit is afhankelijk van 
pvc, aluminium of hout.

  Uw-waarde = 
totale isolatiewaarde 
van het glas en het 
frame (w = window).

Zonwerend glas
Zonwerend glas houdt in de 
zomer de warmte buiten en 
beperkt het warmteverlies 
in de winter. Op het glas 
wordt een coating van 
fijne ijzerdeeltjes (FE2O3) 
aangebracht, waardoor het 
glas minder doorzichtig 
wordt. Daardoor worden de 
zonnestralen gedeeltelijk 
gereflecteerd. Het type 
metaal en de dikte 
van de aangebrachte 
laagjes bepalen de mate 
van transparantie.  

Vierseizoensglas
Wie in de winter nog 
optimaal wilt profiteren van 
de warmte van de zon kiest 
best voor vierseizoensglas. 
Dat is licht zonwerend 
(G50). Ideaal als je het 
binnen niet te donker wilt 
maken en in de winter niet 
te veel wilt verwarmen.

Veiligheidsglas
In dit geval zit er tussen 
de glasplaten een taaie 
folie. Die zorgt ervoor 
dat glas niet in stukjes 
uiteenvalt wanneer iemand 
op het glas slaat, een bal 
tegen het raam vliegt,… 
Een serieuze tegenvaller 
voor een inbreker die 
snel te werk wil gaan.

Gelaagd glas is in sommige 
gevallen ook verplicht. Voor 
een raam dat bijvoorbeeld 
niet hoger dan 90 cm boven 
de grond komt, moet je 
gelaagd glas plaatsen aan 
de binnenzijde van het 
raam. Is er veel beweging 
rond dat raam? Dan is 
het noodzakelijk om dit 
ook aan de buitenzijde te 
voorzien. Bij een eventueel 
ongelukje met een 
raam ben je beschermd 
tegen verwondingen 
van glasscherven. 

Geluidswerend glas
Woon of werk je aan 
een drukke weg of in de 
buurt van een vliegveld? 
Geluidswerend glas zorgt 
voor een flinke demping 
van dat lawaai en maakt 
een groot verschil in 
leefcomfort. Het dubbel 
glas bestaat uit één 
laag enkel glas én twee 
glasbladen. De akoestische 
PVB-folie ertussen zorgt 
ervoor dat het geluid van 
buiten wordt gedempt.

Decoratief glas
Jouw Belisol-raam kan 
de eyecatcher van je 
woning worden, met 
een gepersonaliseerde 
afwerking. Voeg 
gezandstraalde motieven 
toe of neem gekleurd 
glas. Zelfs figuurglas en 
glas-in-lood behoren 
tot de mogelijkheden.

  Ben je niet zeker 
welk glas het 
best past bij jouw 
project? Neem dan 
contact op met een 
Belisol-adviseur in 
je buurt of maak 
een afspraak bij je 
thuis via belisol.be.
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Buitengevoel  
aan het open schuifraam
Leonardo en Bram gaven dit appartement in hartje 
Antwerpen opnieuw een moderne uitstraling. In de plaats van 
het oude aluminium schuifraam kwam er een nagelnieuw 
schuifraam in een meer hedendaagse uitvoering.
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Kamerbreed 
schuifraam
De blikvanger is wel het 
grote schuifraam dat een 
maximum aan licht laat 
binnenstromen in de slim 
ingerichte ruimte. En zet je 
het schuifraam helemaal 
open, dan krijg je een 
behoorlijk buitengevoel, 
zeker als je op de brede 
vensterbank zit.

Modern aluminium
Bram: ”Het voormalige 
schuifraam was aan 
vervanging toe. Omdat 
ik al een paar keer 
succesvol met Belisol had 
samengewerkt, nam ik 
opnieuw contact op voor dit 
grote schuifraam. We kozen 
opnieuw voor aluminium. 
Dat geeft een moderne 
uitstraling, is erg duurzaam 
en onderhoudsvriendelijk.” 

  Een schuifraam 
heeft als 
voordeel 
dat er geen 
openslaande 
vleugels zijn 
die ruimte 
innemen.
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DE KEUZE 
VAN BRAM EN 
LEONARDO:

  Product: aluminium 
schuifraam 
  Type: Zio duorail
  Glas: dubbel glas
   Kleur: wit aan de 
binnenzijde, naturel 
aluminium aan 
de buitenzijde
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Een schuifraam heeft 
als voordeel dat er geen 
openslaande vleugels zijn 
die ruimte innemen. En via 
de sleutel in de raamkruk 
doe je het raam veilig op slot. 

Uitdagende plaatsing
“De plaatsing van het 
nieuwe raam was best wel 
spannend”, vertelt Bram. 
“De straat is redelijk smal 
en we wilden het verkeer 
niet ophouden. Belisol 
kwam met een schaarlift 
omdat deze verticaal naar 

boven gaat en niet veel 
plaats inneemt. Het oude 
raam eruit halen en het 
nieuwe erin zetten is in 
feite heel vlot verlopen.” 

Rust in hartje 
Antwerpen
Bram: “Dankzij het 
dubbel glas hebben de 
gasten weinig last van het 
stadsgeluid, terwijl je toch 
in hartje Antwerpen zit. 
De Meir en de Bourla zijn 
vlakbij, het station ligt op 
10 minuten wandelen.”

  Op zoek naar de perfecte kleur voor jouw 
gevel? Maak je keuze met de raamsimulator 
op belisol.be.

Slim en stijlvol 
ingericht
Het appartement is niet 
gigantisch groot, maar wel 
goed doordacht ingericht. 
Bram en Leonardo hebben 
de indeling, afwerking en 
keuze van de materialen 
volledig zelf bedacht. 
De witte kleur houdt 
alles luchtig en ruim. De 
zwarte handgrepen van 
de kasten, kussentjes 
en spotjes zorgen voor 
stijlvolle accenten.

  We kozen 
voor alumi-
nium. Het is 
modern, erg 
duurzaam en 
onderhouds-
vriendelijk.
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Wat bepaalt de prijs 
van mijn ramen en deuren? 
De prijs van je nieuwe ramen en deuren hangt af van 
verschillende factoren: materialen, type beglazing, 
afwerking, grootte,... Met de onderstaande tips maak je al 
een eerste inschatting.

Type ramen
Het benodigde budget is daarnaast ook afhankelijk 
van het type ramen dat je kiest. Vaste ramen 
kosten bijvoorbeeld minder dan draai-kiepramen 
en schuifdeuren. Hoogwaardige kwaliteit kost 
vaak ook wat meer, maar de ramen en deuren 
gaan natuurlijk wel heel wat jaren langer mee.

Nog een aandachtspunt: het isolatievermogen van 
je nieuwe ramen en deuren. Hoe beter de isolatie, 
hoe duurder de aankoop. Maar op lange termijn 
bespaar je kosten doordat je woning energiezuiniger 
is. En de investering? Krijg een eerste ruime 
inschatting via de budgetindicator op belisol.be

  Benieuwd welke subsidies en premies er in aanmerking komen voor je bouwproject? Ontdek het in drie eenvoudige stappen met 
onze subsidietool op belisol.be.

Renovatie versus nieuwbouw
Nieuwe ramen en deuren bij een verbouwing zijn 
meestal de grootste kostenpost, namelijk zo’n 25% van 
je totaalbudget. Bij de bouw van een woning nemen ze 
gemiddeld 15% à 20% van het totale budget in beslag. 

Welk materiaal is het goedkoopst? 
Aan geen enkel project hangt hetzelfde prijskaartje. 
Dit hangt af van je wensen, ruimte en budget. Je 
materiaalkeuze bijvoorbeeld maakt een groot 
verschil. Pvc is de voordeligste optie, gevolgd 
door aluminium en vervolgens hout. Ze hebben 
allemaal andere voordelen. Kijk dus niet enkel 
naar de prijs wanneer je je keuze maakt. 

Premies
Voor energiebesparende 
verbeteringswerken kan 
je tegenwoordig rekenen 
op heel wat premies. Zo is 
het mogelijk dat je van de 
gemeente of de provincie 
een premie ontvangt 
voor de plaatsing van 
hoogrendementsglas. Of je 
hebt misschien wel recht 
op een renovatiepremie 
van de Vlaamse overheid 
en de netbeheerder.
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Nieuwe ramen, vijf voordelen 
Ramen vervangen is een investering die op korte én lange termijn de moeite waard is. Een lagere energiefactuur levert 
meteen het bewijs. Wil je je woning later verkopen of verhuren? De waarde ervan neemt beduidend toe.

1
Energiebesparing
Zowel bij renovatie als bij 
nieuwbouw kan je er niet 
omheen: isolatiewaarden. Dat 
is niet enkel zo voor je dak en 
muren. Je ramen zijn minstens 
even belangrijk. Heb je nog 
ramen met enkel glas, dan 
gebeurt een groot deel van het 
warmteverlies via deze weg.

Je raam vervangen en 
investeren in minstens dubbele 
beglazing levert je dus heel wat 
op. Je bent beter beschermd 
tegen koude en lawaai, je houdt 
de warmte beter binnen én je 
bespaart energie. Mogelijk tot 
20% op je energierekening! De 
kostprijs van het vervangen 
van ramen weegt dus niet op 
tegen de voordelen ervan.

5
Perfectioneer 
de stijl van 
je woning
Je maakt met je 
nieuwe ramen je 
woning helemaal 
af, naar je eigen 
stijl. Elegante, grote 
aluminium profielen, 
authentieke 
houten ramen 
of onderhouds-
vriendelijke pvc 
ramen. Je kan je 
fantasie de vrije 
loop laten en net 
die ramen vinden 
die één worden met 
je woning of een 
statement maken 
met in het oog 
springende profielen.

4
Haal licht 
naar binnen
Natuurlijk licht in 
je woning heeft een 
positief effect op 
je wooncomfort. 
Bekijk dus tijdens je 
renovatiewerken wat 
je kan doen om nog 
meer daglicht naar 
binnen te halen. 
Door bijvoorbeeld te 
kiezen voor ramen 
die doorlopen tot 
op de grond, lijkt 
je woning een stuk 
groter. Het zonlicht 
dat binnenkomt 
heeft zelfs een 
positief effect op 
je humeur en je 
gezondheid.

3
Brand- en 
inbraakveilig 
Belisol voorziet alle 
ramen en deuren 
standaard van stevig 
en kwalitatief hang- 
en sluitwerk. Het 
glas in de ramen zit 
vast met onzichtbare 
glaslatten. En je 
hebt de keuze om 
veiligheidsglas 
en extra inbraak-
werende pakketten 
te installeren. 
Bovendien zijn ook 
de materialen van 
onze raamprofielen 
brandveilig. Dat 
geldt voor zowel pvc, 
aluminium als hout.

2
Beter EPC
Een logisch 
gevolg van de 
energiebesparing: 
je energieprestatie-
certificaat gaat 
erop vooruit. Dat is 
tegenwoordig van 
groot belang, ook 
als je de woning 
wil verkopen of 
verhuren. De waarde 
van je woning stijgt 
met een beter 
energieprestatie-
certificaat én met 
nieuwe, stijlvolle 
ramen natuurlijk.

WARMTE 
ONTSNAPT…

30% 
via het dak

20% 
via de muren

20% 
via ventilatie 

en verluchting

15% 
via ramen 
en deuren

10% 
via de vloer

5% 
via koudebrug
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Pvc, aluminium of hout? Pvc, aluminium en hout hebben elk 
hun specifieke troeven. Welk materiaal 
past het best bij jouw woning? 

PVC ALUMINIUM HOUT

Isolatie
zeer goed zeer goed uitstekend

Veiligheid
zeer goed uitstekend zeer goed

Prijs-kwaliteit
budgetvriendelijk goede prijs-kwaliteitverhouding hogere prijsklasse

Onderhoud
weinig tot geen onderhoud weinig tot geen onderhoud gemiddeld onderhoud

Kleur en stijl
uitgebreid gamma uitgebreid gamma onbeperkte keuze
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PVC
Ga voor pvc ramen als je op zoek 
bent naar een budgetvriendelijke 
oplossing. Ze bieden een zeer 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
én zijn makkelijk in onderhoud. 
Pvc is een veelzijdig materiaal met 
een uitgebreid gamma aan kleuren 
en stijlen. Ook op het vlak van 
isolatie is pvc een goede keuze.

ALUMINIUM
Heb je grote raampartijen in je 
woning? Dan zijn sterke aluminium 
profielen de beste keuze. Het 
is een duurzaam materiaal, 
verkrijgbaar in een uitgebreide 
reeks RAL-kleuren. Het hang- en 
sluitwerk zorgt voor een optimale 
bescherming van je woning. Ook op 
het vlak van isolatie en onderhoud 
scoort het materiaal zeer goed.

HOUT
Een warme, authentieke uitstraling. Die krijg 
je door te kiezen voor houten ramen. Hout 
vraagt iets meer onderhoud, maar heeft op 
esthetisch vlak enorm veel mogelijkheden. Het 
is een ecologisch materiaal dat ook inbrekers 
goed op afstand houdt. Hout heeft van nature 
uitstekende isolerende eigenschappen 
en is de ideale oplossing voor ramen en 
deuren in speciale vormen en kleuren.

  Op zoek naar specifieke  informatie rond materialen? Vraag gerust  
naar onze Ramen & Deuren Gids  Pvc, aluminium of hout.  
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Checklist: bereid je voor op de plaatsing
Nieuwe ramen en deuren gekozen? Goed nieuws, je bent er bijna! Dankzij deze handige checklist 
kunnen onze vakmannen meteen aan de slag. Je nieuwe ramen en deuren zitten zo in één, 
twee, drie op z’n plaats en zijn tot in de puntjes afgewerkt, zowel binnen als buiten.

Plaatsing
1. Daar zijn de plaatsers
Wanneer de plaatsers aankomen, overlopen ze wat er moet gebeuren.  

2. Bestaande ramen uitbreken
Stap voor stap worden je oude ramen uit je woning gehaald, netjes opgeruimd 
en afgevoerd.  
Geen zorgen, ze doen dit niet allemaal tegelijk.

3. Ramen plaatsen
De plaatsers werken volgens een gestructureerd stappenplan: 
•  Plaatsing volgens de WTCB-normen, perfect afwerkt en afgekit
•  Ramen opschuimen of isoleren 
•  Beglazing plaatsen en reinigen 
•  Raambeslag precies afstellen
•  Indien nodig de afwerkingsprofielen, dagkanten, afkastingen en  

rolluikkasten afwerken

4. Tijd voor de algemene controle
Na de plaatsing overlopen de plaatsers alles samen met jou. Ze geven je uitleg 
over de werking van de ramen, de vliegenramen en de rolluiken.

Voorbereiding
1. Voorzie ruimte voor de plaatsers 
Onze plaatsers brengen je nieuwe ramen en deuren met een 
bestelwagen en aanhangwagen. Een ruime plaats op de oprit 
of voor de deur is daarom noodzakelijk. Vraag indien nodig een 
vergunning aan bij de gemeente zodat je een plek op straat kunt 
vrijhouden. 

2. Werf met elektriciteit
Spannend, nieuwe ramen plaatsen. Die spanning kunnen 
onze plaatsers ook goed gebruiken. Voorzie daarom zeker 
elektriciteit op de werf zodat de vakmannen met hun materiaal 
aan de slag kunnen. 

3. Bescherm je woning
Een goede plaatser levert alles met de nodige zorg af. Je kan ze 
er bij helpen door plaats te maken in je woning: 
•  Neem de gordijnen weg
•  Haal alles van de vensterbank
•  Zet meubels aan de kant en bescherm ze om stof te voorkomen
•  Dek de vloer af
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Afwerking 

De Belisol-vakmannen verzorgen bij de 
plaatsing ook de volledige afwerking. Zo 
garanderen we je een uitstekende isolatie 
en een langere levensduur van je ramen en 
deuren. Onze vakmannen laten je woning 
netjes en schoon achter.

1. Buitenafwerking aan de 
raamdorpels
Raamdorpels zorgen voor een goede 
verborgen afwatering zodat het regenwater 
niet in de gevel dringt. Deze worden na de 
plaatsing van je nieuwe ramen afgekit zodat 
er geen lucht meer door komt. Zo is je gevel 
meteen perfect afgewerkt.  

2. Binnenafwerking als finishing 
touch
Aan de binnenkant kies je de afwerking 
helemaal zelf. Door dagkantprofielen in pvc 
of hout te plaatsen, creëren we een mooie 
overgang tussen het raam en de muur. De 
kleur van deze afkastingen wordt aangepast 
aan jouw wensen. Of je kan kiezen voor 
MDF-lijsten of gyproc die je nadien zelf nog 
kan schilderen. 
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2
Geprint glas
Je kan elk beeld laten 
drukken op glas, zowel 
aan de binnen- als 
buitenkant. Een knappe 
foto in kleur of zwart/wit, 
een volledig kleurvlak 
– met keuze uit 95% 
van alle RAL-kleuren – 
of een artistieke 
bedrukking in email. 
De mogelijkheden zijn 
eindeloos én duurzaam.

3
Spiegelend en 
zonwerend glas
Door het aangebrachte 
laagje metaaloxide op het 
glas wordt het minder 
doorzichtig. Van buiten 
gezien heeft zonwerend 
glas een spiegelend 
effect. Hierdoor heb je 
overdag minder inkijk. 
’s Avonds en ’s nachts 
voorzie je best nog een 
gordijn. Nog een voordeel 
is dat het gedeeltelijk de 
zonnewarmte reflecteert, 
waardoor het ’s zomers 
binnen minder opwarmt.

Grote ramen: 

We kiezen de laatste 
jaren resoluut voor grote 
ramen. Die zorgen voor 
veel licht, uitzicht en 
een geweldig gevoel 
van ruimte. ’s Avonds en 
’s nachts verkies je wellicht 
meer privacy. Daarvoor 
heb je heel wat praktische 
opties die je woning 
een extraatje geven.

1
Gezandstraald glas
Je kan ervoor kiezen om 
sommige ramen of delen 
ervan in gezandstraald 
glas te laten uitvoeren. 
Dat laat veel licht binnen 
en verhindert tegelijk dat 
buren of voorbijgangers 
kunnen binnenkijken.  
Er zijn ook leuke prints 
mogelijk met uitsparin-
gen in gezandstraald 
glas, zoals bijvoorbeeld 
je huisnummer in het 
glas van je voordeur. 
Kortom, een stijlvolle, 
permanente oplossing.

voor 
meer 
privacy

8 
tips
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4
Screens
Deze schermen, in de 
kleur van je ramen en 
deuren, laat je neer als 
de zon je hindert of als 
je meer privacy wil. Ze 
houden ook vliegen en 
muggen buiten. Met een 
druk op de knop stijgen 
de screens weer op. 
Dat kan ook met een 
afstandsbediening of 
zelfs via je smartphone.

5
Rolluiken
De klassieke rolluik in 
moderne uitvoering blijft 
haar nut bewijzen. Ze 
is zonwerend, geluid-
dempend, isolerend, 
inbraakwerend en 
zorgt voor optimale 
privacy. Rolluiken in 
aluminium kunnen tot 
6,4 m2 overspannen, voor 
rolluiken in pvc is dat 
max 3,5m2. Openen en 
sluiten gebeurt met een 
simpele druk op de knop.

6
Luiken
Zowel de bekende 
klapluiken als de 
nieuwere schuif- en 
vouwschuifluiken 
zorgen voor privacy, 
verduisteren en 
beschermen tegen fel 
zonlicht. Bovendien 
geven ze je woning extra 
karakter. Moderne of 
klassieke motieven? 
Aan jou de keuze. 

7
Vliegenramen
Muggen en andere 
insecten vinden al snel 
de weg naar binnen als 
het raam openstaat. Om 
toch te kunnen genieten 
van wat frisse lucht, 
kan je kiezen voor een 
vliegenraam. Ze zijn 
makkelijk te plaatsen 
en je haalt ze er in 
geen tijd ook weer uit. 
Bij Belisol vind je er in 
elke maat en kleur.

8
Raamdecoratie
Naast deze oplossingen 
kan je ook kiezen 
voor raam decoratie. 
Ook hier zijn er tal 
van opties. Denk 
aan lichte gordijnen, 
rolgordijnen, jaloezieën, 
paneelgordijnen, houten 
lamellen of binnenluiken. 
Of folie die je op je ramen 
plakt, al dan niet met 
een print of kleur erop, 
gemaakt van vinyl of 
textiel. Aan jou de keuze!

  Wil je meer weten over deze mogelijkheden? Neem dan contact op met een Belisol-adviseur in je buurt via belisol.be.
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Multifunctioneel, 
licht, duurzaam maar 
vooral tijdloos

Van villa’s en winkels tot 
dierentuinen, het portfolio 
van ontwerpbureau SFAR van 
interieurarchitect Bart Appeltans 
is opvallend divers. Als het op 
woningbouw aankomt, is er ondanks 
het unieke karakter van elk ontwerp 
één rode draad: tijdloosheid.
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Hoe willen mensen 
tegenwoordig wonen?
Bart: “Ik krijg steeds meer 
de vraag om een soort 
hotel- of vakantiegevoel te 
creëren. Warmte en sfeer 
staan daarbij voorop. En 
dan heb ik het niet enkel 
over de living. Men wil 
geen aparte, afgesloten 
kamers meer. Alles 
wordt opengetrokken. 
De verbinding tussen de 
keuken, het salon en het 
terras moet voelbaar zijn. 
Wat de inrichting betreft, 
mag alles weer wat 
rijkelijker: fluwelen stoffen, 
behangpapier, hout, 
marmer, en zo verder.”

Krijgt de keuken dan een 
– figuurlijk – centrale 
plaats in de woning?
Bart: “Absoluut. Heel de 
sfeer errond is van belang 
nu. Waar enkele jaren 
geleden de witte, gelakte 
keuken nog geliefd was, 
wil men nu aangename, 
kwalitatieve materialen 
die er een warme plek van 

maken. Koken, vrienden 
uitnodigen, een aperitiefje 
drinken,… het sociale leven 
speelt een grote rol.”

Grote glaspartijen 
achteraan passen 
wellicht perfect in 
die tendens?
Bart: “Natuurlijk, en dan 
nog liefst grote, verzonken 
ramen in de binnenvloer 
zodat er een naadloze 
overgang is naar het terras. 
Met de focus op natuurlijk 
licht én duurzaamheid 

merk ik dat mensen nu 
wel op de hoogte zijn 
van de mogelijkheden: 
driedubbele beglazing, 
zonwering in het glas,…”

Is energiezuinigheid een 
van de belangrijkste 
eisen tegenwoordig?
Bart: “Mensen zijn 
toch energiebewuster 
geworden, ja. Ze willen het 

beter doen dan gemiddeld 
en denken op lange termijn. 
Daarnaast is er ook meer 
interesse voor domotica, 
zowel naar duurzaamheid 
als comfort toe.”

In welke mate houd je 
rekening met trends 
bij je ontwerp?
Bart: “Wij gaan zeker niet te 
veel in op trends, want je wil ©
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rustiek gelinkt worden. 
Door die te combineren 
met strakke lijnen, krijg 
je een knap resultaat. Wat 
interieur betreft, proberen 
we eveneens tijdloos te 
werken, want het is meestal 
niet de bedoeling dat je dat 
na vijf jaar weer verandert. 

Heb je een idee van 
de woontrends van 
de toekomst?
Bart: “Er zijn steeds minder 
vakmannen, ook in de eigen 
familie- en vriendenkring. 
Dat gaat alleen maar 
verminderen volgens mij. 
Vroeger kreeg je hulp van je 

vader, nonkel of neef bij de 
afwerking van je woning. Nu 
willen vooral jonge mensen 
graag een instapklare 
woning. Net daarom 
kent projectontwikkeling 
een opmars. 

Het feit dat thuiswerk meer 
voorkomt, zal niet meteen 
een wijziging in het interieur 
te weeg brengen, denk ik. 
Nu al merk ik dat heel de 
woning feitelijk de werkplek 
wordt. Er zullen wel meer 
en meer multifunctionele 
ruimtes in huis zijn.”

toch niet dat je woning er 
over tien jaar al gedateerd 
uit ziet? Daarom letten we 
op tijdloosheid in vorm, 
materialen en zelfs de tint 
van de bakstenen. Om dat 
tijdloze karakter te creëren, 
werk ik persoonlijk graag 
met natuursteen en 
andere materialen die 
eerder aan klassiek of 
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Bart is te zien in het VIER-

programma Blind Gekocht. 

Hij leidt de renovatie van 

de deelnemende koppels 

in goede banen, voor een 

huis dat met hun spaargeld 

voor hen werd gekocht. 

Voor de nieuwe ramen 

en deuren schakelt hij 

de ervaren experten van 

Belisol in. Met geslaagde 

renovaties als resultaat.
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Nog meer  
informatie & inspiratie?

Op belisol.be vind je de meest recente realisaties, 
inspirerende artikels en de laatste innovaties.

Heb je specifieke 
vragen bij de keuze 
van je nieuwe ramen 
en deuren? Vraag 
gerust naar onze 
andere Ramen & 
Deuren Gidsen.

  Surf naar belisol.be/youtube voor reportages van 
onze recente realisaties en how to-filmpjes.

  Benieuwd naar welk effect nieuwe ramen en deuren 
hebben op een woning? Bekijk dan onze inspirerende 
foto’s op instagram.com/belisol_windows.

  De laatste nieuwtjes vind je op onze Facebookpagina  
facebook.com/belisol.com.

  Op zoek naar ideeën voor je interieur, nieuwe ramen en 
deuren? Volg ons dan op pinterest.com/belisol.

www.belisol.be

Brussel
Bruxelles

Sint-Pieters-
Leeuw

Knokke

Oostende

Oostduinkerke

Ieper

Roeselare

Kortrijk Leuven

Brugge

Charleroi

Tournai Liège Herve

Namur

Mons

Marche-en-
Famenne

Wavre
Waterloo

Jodoigne

Tienen
Sint-Truiden

Huy

Kraainem

Ath

Willebroek

Melle Aarschot
Hasselt

Peer

Lommel

Paal

Brasschaat

Geel

Turnhout

AntwerpenSint-Niklaas

Gent

Oudenaarde

Eeklo

Aalst Asse

Mechelen

Uccle

Surf naar belisol.be/nl/showrooms 
voor de Belisol-showroom in 
jouw buurt of maak een afspraak 
voor gratis advies bij je thuis. 
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    Onze ramen en deuren passen bij 
jouw smaak, woning en budget

    Elke bestelling verloopt 
professioneel en punctueel

    We plaatsen vakkundig en 
werken af met liefde

    Kwaliteitscontrole en 10 jaar 
garantie zijn altijd inbegrepen


