
Vervanging dak zo nodig in relatie  
tot het verbeteren van de duurzaamheidprestatie van het clubhuis 

Dak , circa 380 m2, is 25 jaar oud 

 

• Een proactief beleid kan worden gevoerd voor wat betreft het verlagen energielasten 

• Betere isolatie, zonne-energie, koude warmte opslag in de bodem etc. 

• Alle ingrepen op het clubhuis worden in principe gezocht in duurzame oplossingen met een laag energieverbruik. 

 

Het vervangen van het dak in relatie brengen met het nastreven van de duurzaamheidprestatie ligt in de rede. 

 

Hiervoor dient externe expertise te worden ingeschakeld. 

 

Indicatie kosten: verhoogde isolatie, nieuwe dakbedekking zonder ballastbed, warmtecollectoren, fotovoltagecellen, 
koude warmte opslag etc.   

2 à 300.000 euro 

 

N.B. het vervangen van sec de dakbedekking (met ballastbed)  

schatting 50.000 euro 
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Renovatie kleedkamers 
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Renovatie kleedkamers 
 

            kosten:  minimaal Euro 50.000  en 
optimaal Euro 125.000 
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Uitbreiden en herinrichten van het terras 
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Uitbreiden en herinrichten van het terras 
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Uitbreiden en herinrichten van het terras 
 

      kosten (schatting)  totaal  (incl. 
meubilair)   Euro   100.000 

        overkapping 
2e terras   Euro   125.000  
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Oostzijde van het clubhuis: invalidentoegang en herinrichten terrein 
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Oostzijde van het clubhuis: invalidentoegang en herinrichten terrein 
 

      kosten  (schatting) 
 invalidentoegang      Euro  20.000 
        herinrichten 

terrein  Euro  25.000
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Verbetering toegankelijkheid clubhuis 
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Verbetering toegankelijkheid clubhuis 
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Verbetering toegankelijkheid clubhuis 
 

             kosten 
(schatting)  Euro  75.000

AV	  ma	  11	  mei	  2015	   Clubhuis	   11	  


