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Efterisoler og spar tusindvis af kroner
Samtidigt med at du får langt bedre komfort og indeklima. Desuden hjælper du miljøet ved at reducere CO2
udslippet.
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Tilskud

Tilskud til alle typer isoleringsopgaver
Den 1. januar 2011 åbnede Max Mathiesen & Søn a/s op for at kunne give tilskud til alle typer af
isoleringsopgaver.
Vi har indgået forskellige aftaler med forsyningsselskaberne. Da vi udfører rigtig mange isoleringsopgaver
om året, har vi kunnet få en god aftale på plads ? til gavn for vore isoleringskunder.
Tilskuddet gives til alle, der bestiller isoleringsarbejdet direkte hos Max Mathiesen & Søn a/s.
Læs mere »

Tilskuddet er afhængigt af flere detaljer, blandt andet hvilken type opvarmning du har i forvejen. Vi har
lavet nogle eksempler på tilskud til forskellige typer isoleringsopgaver, så du med det samme kan se den
omtrentlige størrelse af dit tilskud.

To eksempler:
Hulmursisolering af 100 m2 hulmur, opvarmningskilde oliefyr, naturgas eller kul,Tilskud kr. 2.670,Isolering af 150 m2 loft fra 100 til 300 mm, opvarmingsskilde oliefyr, naturgas eller kul,Tilskud kr. 2.228,-

Information på tilbuddet og faktura
For at du kan få tilskud, og det kan blive godkendt af energistyrelsen, så skal din faktura indeholde opmåling over d
et arbejde, som er blevet udført - og de produkter som indgår i opgaven. Eksempelvis 130 m² hulmursisolering eller 1
60 m² loftisolering med 300 mm. Men alt dette er noget, vi sørger for.
Hvor længe kan vi give tilskud til isolering?
Max Mathiesen & Søn a/s har sørget for, at tilskuddet kan gives til alle kunder i hele 2012.
Max Mathiesen & Søn vil samtidig løbende holde øje med andre tilskudsordninger, så vi hele tiden kan give det
allerbedste tilskud til dig.
Sådan gør du ? nemt og ligetil
Når du accepterer vores isoleringstilbud, sørger vi for resten. Det kan næsten ikke blive nemmere. Vi får de fl
este oplysninger i forvejen, når vi opmåler dit hus i forbindelse med at udregne prisen på isoleringsarbejdet.
Vi skal blot have dit konto nummer, så sørger vi for, at tilskuddet bliver sat ind på din bankkonto, når vi har udført
arbejdet.

De indberettede energibesparelser må kun indberettes én gang.
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