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GuySolutions@home hee�  in de loop der jaren 
een enorme expertise opgebouwd. De no-non-
sense aanpak leverde een lange lijst tevreden 
klanten op. Zij zijn opgetogen over de vlotte werk-
wijze, de deskundige uitvoering van de isolatie-
werken en uiteraard door de fors gereduceerde 
energiekosten.

WOONCOMFORT EN WELZIJN
Het is geen geheim dat slecht geïsoleerde muren of 
daken enorme warmteverliezen veroorzaken. Die 
kunnen zelfs oplopen tot 50%! De enige oplossing 
hiervoor is een perfecte isolatie. Een goed geïso-
leerde woning zorgt niet enkel voor een bespa-
ring, maar biedt ook veel wooncomfort en welzijn 
voor de bewoners. In de winter blij�  de warmte 
binnen, ’s zomers is de woning heerlijk fris.

KLEINE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
In een goed geïsoleerde woning gaat geen warm-
te verloren, waardoor het stoken aanzienlijk 
vermindert. Leuk toch als uw energiefactuur 
gevoelig naar omlaag gaat? De e� ecten van het 
isoleren laten zich dus zowel op het vlak van 
wooncomfort als in uw portemonnee direct voe-
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len. Bovendien daalt uw ecologische voetafdruk, 
want minder stoken betekent uiteraard ook min-
der CO2-uitstoot.

PREMIES
Isoleren is een duurzame investering. Het is een 
eenmalige, beperkte en snel terugverdiende in-
vesteringskost. Om isoleren te promoten, voorziet 
de overheid vandaag al tal van premies. Voor een 
spouwmuur is dat 6 euro per vierkante meter, 
zonder maximumbedrag, voor dakisolatie tot 8 
euro per vierkante meter zonder maximumbe-
drag en met momenteel 30 procent belasting-
voordeel. Wie spouwmuurisolatie laat uitvoeren 
en ook de ramen vervangt, geniet van een vier-
voudige premie voor hoogrendementsglas.

DOSSIEROPVOLGING
GuySolutions@home onderscheidt zich door een 
uitstekende en klantgerichte service. U hoe�  uzelf 
niet te bekommeren om de omslachtige adminis-
tratieve rompslomp. Cecile Eggermont stelt uw 
dossier en premieaanvraag vakkundig samen en 
volgt alles nauwkeurig op. Kortom, deze zaak zet 
de spreekwoordelijke puntjes op de i!

 –    P U B L I R E P O R T A G E   –

Guy Bertin en Cecile Eggermont zijn de zaakvoerders van GuySolutions@home. Het bedrijf 
uit Moorsele is gespecialiseerd in na-isolatie van spouwmuren, dakisolatie en het isoleren 
van houtskeletbouw. Isoleren is besparen en hee�  een directe weerslag op de energiefactuur.
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PERSOONLIJKE AANPAK
GuySolutions@home is een erkend installateur 
van de hoogwaardige isolatie van Knauf Supa� l 
en in het bezit van een ATG-certi� caat van de 
Vlaamse overheid. U kunt steeds op een correcte 
prijs-kwaliteitverhouding rekenen. Zaakvoer-
der Guy komt zelf ter plaatse voor vrijblijvend 
advies. Hij stelt u de beste oplossing voor, op 
maat van uw woning en warmteverliezen. Elke 
opdracht volgen wij stipt op. Door de all-inprijs 
komt u alvast nooit voor verrassingen te staan.


