Glaszetter checklist
Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!
1.
2.
3.
4.
5.

Het type glas
Een glaszetter kiezen
De klus inplannen
De klus zelf
Naderhand

1. Het type glas
Dubbelglas

Dubbel glas kies je als isolatiewaarde niet heel erg relevant is.
Dat kan bijvoorbeeld zijn in een garage of in de schuur. Dubbel
glas bestaat uit twee glasplaten met daar tussen stilstaande
lucht. Hierdoor isoleert het stukken beter dan enkel glas.
Binnenkant dak
Hoogrendementsglas is isolatieglas waarbij de spouw gevuld is
met een edelgas. Soms heeft het ook een metalen coating aan
de binnenkant. Hierdoor is de isolatiewaarde aanzienlijk beter.
Er zijn verschillende gradaties hoogrendementsglas, van HR tot
HR+++.
Triple glas
Dit is een glassoort dat bestaat uit drie glasplaten met daar
tussen twee spouwen. Deze zijn wederom gevuld met een
edelgas en soms in combinatie met een metalen coating aan
de binnenkant. Triple glas wordt eigenlijk alleen gebruikt als
isolatiewaarde van groot belang is. Dit type glas wordt dan ook
minder vaak geplaatst dan HR++ glas, omdat het erg duur is en
voor particulieren regelmatig niet nodig.
Specialistisch glas
Deze kun je ook gewoon in isolerende vorm kopen, maar je
krijgt er dan een extra kenmerk bij. Zo is er veiligheidsglas,
zonwerend glas, zelfreinigend glas en geluidswerend glas,
mocht je hier behoefte aan hebben. Uiteraard zijn deze
glassoorten duurder, maar daar krijg je dus ook
gebruikersvriendelijkheid, comfort en/of veiligheid voor terug.

1

2. Een glaszetter kiezen

Voordelige glaszetter nodig? Vraag hier offertes op! De
volgende punten moeten in de offerte staan:
Een uitgebreide omschrijving
van de werkzaamheden
Een uitgebreide omschrijving
van de totale kosten
Een uitgebreide omschrijving
van de gebruikte materialen
Certificering en keurmerken
van het bedrijf

Moet je een aanbetaling doen?
De garanties
Einddatum van de offerte
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3. De klus inplannen
Vraag vrij zodat je thuis kan zijn
Zorg dat er koffie en thee in
huis is
Zorg dat de ramen vrij en
toegankelijk zijn
Leg waardevolle spullen veilig
weg

4. De klus zelf

Loop samen met de glaszetter
langs het nieuwe glas
Controleer met de glaszetter de
garanties
Controleer de offerte
Overleg over het onderhoud

5. Naderhand

Controleer de eindfactuur als
deze volledig klopt
Sluit een onderhoudscontract
af
Laat een online recensie achter
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