
Betere isolatie, lagere kosten
met SlimFix® Riet+.

Goedkoper renoveren 
dankzij de 6% btw-regeling.

www.isobouw.nl/SlimFixRiet+

Om de CO2-uitstoot te verminderen en de werkgelegenheid te 

bevorderen heeft de overheid een nieuwe btw-regeling geïntroduceerd. 

Voor energiebesparende isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan 

twee jaar geldt een aangepast btw-tarief van 6%. Voorwaarde is dat de 

RC-waarde minimaal 2,5* moet zijn en de materiaalkosten niet hoger zijn 

dan de arbeidskosten. Wat betekent dit voor u? Dankzij deze regeling 

kunt u met SlimFix® Riet+ de kwaliteit van het dak verhogen zonder veel 

extra kosten te maken. Bij SlimFix® Riet+ wordt het riet op de plaat 

geschroefd. Bij deze aaneengesloten constructie profi teert u niet alleen 

van de isolerende werking van de isolatieplaat maar ook van het riet 

zelf. En dit levert u een fi nancieel voordeel op.

Uw voordelen

•  Een beter isolerend dak tegen 

lagere investeringskosten

•  Lagere stookkosten

•  Een wit afgewerkte binnenzijde

•  Een geïntegreerde dampremmer

• Langere levensduur van het riet

6% btw-renovatieregeling 
van toepassing!

Ontwikkeld in samenwerking met:

*  De Rc-waarde is de isolatiewaarde van het 
materiaal. Uw rietdekker kan u verder informeren.
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De matrix hiernaast geeft aan voor welke renovatie-

methode de 6% btw-regeling geldt. Hieruit blijkt 

nogmaals dat het voordeel het grootst is bij de 

toepassing van SlimFix® Riet+. Door het ontbreken van 

de luchtspouw heeft riet een isolerende werking en kan 

daarmee als isolatiemateriaal met 6% belast worden.

Hoe werkt het?

Meer zekerheid
•  Gecombineerde expertise van “Vak-

federatie Rietdekkers” en IsoBouw
•  Blijvend hoge isolatiewaarden
•  (H)CFK-vrij
•  Ongevoelig voor vocht
•  Duurzaam
•  Brandveilig, brandverzekering mogelijk 

voor dezelfde prijs als bij pannendaken

Meer kwaliteit
•  Een lange levensduur van het riet
•  Onderplaat met geïntegreerde  

dampremmende laag en witte  
zichtzijde

•  Speciaal rietprofiel voor naadafdichting
•  Minder vocht in het rietpakket
•  Een beter geïsoleerd dak tegen lagere 

kosten
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Rc-waarde in
m2K/W*

Type Dikte 
element in mm

Gewicht
in kg/m2

3,0 SlimFix® Riet+ 3.0 65 ca. 11

4,0 SlimFix® Riet+ 4.0 93 ca. 12

4,5 SlimFix® Riet+ 4.5 110 ca. 12,5

* Gebaseerd op dakbedekking riet met Rm = 1,5 m2K/W. 
 Bij combinatie riet-pannen adviseert IsoBouw SlimFix® Riet+ 4.0 of 4.5.

Leveringsprogramma

Het rietprofiel met de (in grijs aangegeven) flexibele

afdichting zorgt voor een extra goede naadafsluiting

Breedte: 1020 mm

Lengte: op specificatie van 3620 t/m 7520 mm

Renovatie-
werkzaamheden

btw-
tarief

Voor

Traditioneel gebonden 19% Alle materialen en werkzaamheden

Gebonden op isolatieplaat 
met Rc< 2,5

19% Alle materialen en werkzaamheden

Gebonden op isolatieplaat 
met Rc> 2,5

6% Isolatieplaat
(materiaal + aanbrengen)*

19% Alle overige materialen 
en werkzaamheden

Geschroefd op OSB 19% Alle materialen en werkzaamheden

Geschroefd op SlimFix® Riet+

met Rc> 2,5
6% Isolatie en riet

(materiaal + aanbrengen)*

*  Onder de voorwaarde dat de totale kosten voor materiaal minder zijn dan de 
 totale kosten voor arbeid. Onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen door 
 de overheid (actuele info via www.riet.com of de Belastingdienst).

Voordelen

www.isobouw.nl/SlimFixRiet+

Uw rietdekker:
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