HOUD HET HOOFD KOEL
EN DE VOETEN DROOG
Groen, groener, groenst
Het wordt steeds warmer, de hoosbuien heftiger en de biodiversiteit heeft
het zwaar. Dat maakt dat we meer hittestress en stormschade ervaren,
het riool de waterdruk niet aan kan én er grote zorgen zijn over onze
natuur. Gelukkig kun jij gemakkelijk zelf maatregelen nemen.
Een groendak biedt een betaalbare oplossing en vele voordelen, als:

Een groendak verkoelt de woning, vangt regenwater op,
filtert de lucht, verhoogt het rendement van
zonnepanelen en beschermt je dak.
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Groene daken & Subsidies

Het Groene Loket ondersteunt bewoners(groepen) bij het vergroenen,
verkoelen en regenbestendig maken van de wijk. En daarbij de
aanschaf en aanleg van groene daken. Ga jij aan de slag met jouw dak
en/of buurt? Ontdek de mogelijkheden en neem vrijblijvend contact
met ons op: info@hetgroeneloket.nl
Subsidie
De gemeente Amstelveen biedt een mooie subsidie waarmee je
tot 50% van de aanschaf en aanlegkosten vergoed krijgt. Je kunt
een aanvraag indienen voor minimaal 15m2. Dit mag ook een
gezamenlijke aanvraag zijn met de buren. We begeleiden je graag
bij deze (gezamenlijke) aanvraag.
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Prijsindicatie
Een groendak
Groene daken zijn opgebouwd uit drie lagen. De drainage, substraat
en sedum laag. Een groendak is vrij gemakkelijk zelf aan te leggen.
Uiteraard kunnen wij dat ook verzorgen. Het pakket van de alles in
één lichtgewichtaanlegset wordt geleverd inclusief de voor 90%
begroeide sedum mixmat.
Het dak
Grijs voor grind kan qua draagkracht altijd, wanneer gebruik wordt
gemaakt van onderstaand lichtgewicht aanlegset met een maximaal
gewicht van 60k/m2. Voor daken ouder dan 5 jaar adviseren wij een
extra beschermfolie te gebruiken. Voor daken ouder dan 15 jaar
adviseren wij de conditie van het dakleer te (laten) controleren.
Prijsindicatie 5 m2 schuur
Aanlegset €49,90 p/m2
Afwerkgrind 6 zakken á 20 kg

Prijsindicatie 20 m2 uitbouw
Aanlegset €49,90 p/m2
Afwerkgrind 8 zakken á 20 kg

€274,- incl. BTW, materialen
Aanlegkosten €18 p/m2: € 90,-

€1.030,- incl. BTW, materialen
Aanlegkosten € 20 p/m2:€400.-

Prijzen zijn berekend exclusief transportkosten ca. €116 per levering, afvoer van grind,
beschermfolie van €3,50 p/m2 en eventuele hijswerkzaamheden etc. Bij een gezamenlijke
wijkaanpak liggen de transportkosten op ca. €40,- per huishouden.

Ontdek jouw mogelijkheden op:
www.hetgroeneloket.nl/offerte
WWW.HETGROENELOKET.NL

