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Tips voor de aanschaf van kunststof 

kozijnen 
1. Bepaal vooraf uw doel 

Bedenk bij het kopen van nieuwe kunststof kozijnen eerst welk hoofddoel u ermee voor ogen 
hebt. Zijn bijvoorbeeld uw kozijnen aan vervanging toe? Wilt u niet meer schilderen? Vindt u 
goede isolatie belangrijk? Of wilt u duurzamer wonen? Zo maakt u een weloverwogen keuze. 

2. Bepaal het aantal kozijnen 
Goed om dat vooraf te bepalen, want het plaatsen van kunststof kozijnen is best een ingreep. 
Vaak zien we daarom dat onze klanten liever meerdere kozijnen tegelijk aanpakken. Dan 
kunnen ze de komende jaren weer vooruit.  

3. Denk na over onderhoud 
Wilt u de levensduur van uw kunststof kozijnen verlengen? Dan is het slim om een 
onderhoudscontract af te sluiten. Bijvoorbeeld het Service & Zekerheidsplan van Ploeg 
kozijnen. Met een dergelijke ‘APK’ voor uw kozijnen gaan ze nog langer mee. 

4. Budget: ga voor de juiste prijs- kwaliteitverhouding 
Nieuwe kunststof kozijnen kopen vergt vaak een behoorlijke investering. Grote kans dat u een 
bepaald budget in uw hoofd heeft. Op basis van uw wensen geven wij een richtprijs. Goed om 
te weten: de overheid biedt diverse subsidies aan voor energiebesparing, zoals de Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).  

5. Doe onderzoek naar het bedrijf 
Wat onderscheidt de betreffende organisatie van andere partijen? En wat zeggen anderen 
over de organisatie? Vaak zijn er online reviews te vinden, bijvoorbeeld op Klantenvertellen.nl. 

6. Check de keurmerken, garanties en Algemene Voorwaarden 
Is het bedrijf aangesloten bij de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)? Dan zit 
het met de garantie goed. Aan welke keurmerken voldoet de organisatie nog meer? Denk aan 
KOMO en SKG. Op onze website leest u alles over de keurmerken van Ploeg kozijnen. 

7. Herken een goede adviseur 
Een goede adviseur heeft aandacht voor de klant, geen haast, en hij of zij stelt u veel vragen. 
Alleen zo komen de specifieke wensen boven water. 

8. Bepaal uw woonstijl 
Kunststof kozijnen zijn er in zóveel soort en maten, dat het efficiënt is u daar vast in te 
verdiepen. Welke kleur en stijl past het best bij uw smaak? Op de website vindt u daar meer 
informatie over.  

9. Denk na over glas en raamdecoratie 
Als u kunststof kozijnen gaat kopen, wordt u ook gevraagd welk soort glas u kiest. Het glas is 
een belangrijk deel van uw raam. Net als raamdecoratie. Zo bestaat er ook zonwerende 
raamdecoratie tussen het glas voor een koeler huis. Laat u daarom ook over de mogelijkheden 
van glas en raamdecoratie goed informeren tijdens een afspraak in onze showroom. De 
adviseurs van Ploeg kozijnen staan voor u klaar. 
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