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Checklist Iso-Façade
Deze checklist dient steeds ingevuld te worden en is nuttig en belangrijk voor het opmaken van:
- een gedetailleerd dossier voor het lastenboek (architect) 
- een correcte (materiaal)offerte aan de klant (handelaar/aannemer)
- een prijsaanvraag gericht aan Nelissen Steenfabrieken

De checklist bevat opgave en controle van volgende elementen:

Werfgegevens
 Architect: 

 Bouwheer: 

 Aannemer: 

 Werfadres: 

Aantal te bekleden m²: 

Aantal lm (gevel)hoeken: 
 verticale toepassing (incl. hoogten raam- en deuropeningen)

Aantal lm hoekzolen: 
 horizontale toepassing (boven raam- en deuropeningen)

Steenstrippen: (www.nelissen.be)
 Gekozen steen (kleur): 

 Gekozen formaat van de steen: 

Ondergrond waarop isolatie gekleefd wordt
  Hout
  Beton
  Baksteen
  Andere: 



®

Pagina 2 van 3

Dikte van isolatie (cm): 
λ-waarde
  0,035 
  0,027 
  OF te bekomen Rd-waarde (zie brochure): 

Verwerkingswijze (voeg)
  Normaal uitzicht met voeg (± 10 à 12 mm, afhankelijk van steenformaat)
  Dunne voeg (uitzicht dunbedmortel, ± 5 à 6 mm)
  Verlijmd uitzicht (± 4 mm)

Toepassing 
  gevel 
  plafond

Startprofiel nodig?
  ja, aantal stuks (2,5 m): 
  neen

Compriband meeleveren? 
  ja, aantal rollen (8 lm): 
  neen
Compriband is verplicht te voorzien bij plaatsing volgens de richtlijnen van het BCCA. Compriband wordt toege-
past bij elke aansluiting tussen de isolatie en vreemd materiaal (vb. dakaansluiting, raamdorpel, raamprofiel ...).

Wenst u bij opstart van de werken gratis genieten van hulp aangeboden door Nelissen 
professionals? (minimum 1 week vooraf aan te vragen)
  ja
  neen

Opmerking(en):
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Algemene basisvoorwaarden in acht te nemen:
•	Hoeveelheden (m², lm en stuks) in de offerte worden gebaseerd op opgegeven maatvoering en 

zijn ‘vermoedelijke hoeveelheden VH’. Steeds te verifiëren met architect/aannemer/bouwheer 
volgens eventuele meetstaat.

•	 Levering en facturatie gebeurt steeds met volle pakken isolatie. Mogelijks omvat dit een klein 
verschil met de bestelde hoeveelheid.

•	Gelieve steeds de ondergrond door te geven waarop bevestigd dient te worden! (zie checklist)
•	Eventuele bijbestellingen gebeuren STEEDS in samenspraak met bouwheer/aannemer/architect.
•	De aannemer/bouwheer dient de bestelde hoeveelheden te controleren volgens de plannen.
•	Bij bestelling gelieve exacte hoeveelheden (m² gevelbekleding en aantal lm hoekafwerking (met 

aangepaste hoekstrippen)) door te geven vermeerderd met 3% om eventueel snij en zaagafval 
op te vangen. Dit percentage is niet bindend voor de fabrikant/leverancier en afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad of uitvoeringsmethode op de werf. 

•	Prijzen zijn steeds excl BTW, plaatsing, en transport.
•	 Indien GRATIS hulp bij opstart der werken Iso-Façade door Nelissen:

 –  Hulp opstart (te bespreken) door professionals van Nelissen, min. 1 week op voorhand 
te plannen.

 –  Materialen dienen aanwezig te zijn op de werf zoals isolatie, steenstrippen, lijm, schroe-
ven, mixer voor aanmaken lijm, laser, waterpas …

 –  Werf dient “bouwklaar” te zijn.

Opgelet: 
Iso-Façade is geen voorraadproduct en wordt steeds op maat van de klant aange- 
leverd. Uiteraard zijn we voor het zagen van de steenstrippen ook afhankelijk van eventuele lever- 
tijden zoals bij de bakstenen. Wij adviseren om tijdig de nodige reservaties te doen om eventuele 
wachttijden voor het project te vermijden (in overleg).
Na bestelling van de materialen geldt een afnameverplichting voor alle onderdelen toebehorend 
aan het bestelde Iso-Façade pakket zoals vermeld op de orderbevestiging. Er worden geen afge-
haalde/geleverde materialen teruggenomen.


