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Beste lezer,

Voor deze prachtig ontworpen villa in Nederland hebben wij  
een akoestisch ontwerp gemaakt.  

In dit voorbeeld document vindt u de werktekening, de  
akoestische berekeningen, het advies en kunt u het verschil van 
akoestiek ervaren d.m.v. interactieve geluidsfragmenten.  

U en/of uw opdrachtgever kan nu een onderbouwde keuze  
maken om wel of geen akoestiek toe te passen.

Met vriendelijke groet,

EEN PERFECTE WONING KAN  
NIET ZONDER RUIMTEAKOESTIEK
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Het belang van aangename akoestiek
Uw opdrachtgevers verdienen een stem en een 
keuze als het aankomt op de akoestiek in hun 
toekomstige woning. Een mooi ontwerp met een 
onaangename akoestiek gaan niet samen. Galm 
en echo zorgen voor een onrustige omgeving en 
een frustrerende spraakverstaanbaarheid.  
Daarin wil niemand wonen.

Een gedegen akoestisch ontwerp zorgt voor een 
aangename akoestiek en voorkomt deze auditieve 
problemen. Het geeft rust. Bewoners kunnen  
ontspannen genieten van muziek en  
verstaanbaar gesprekken met elkaar voeren.  
Een aangenaam akoestisch klimaat is een must 
om van de woning te kunnen genieten.

Specialist
Sinds 20 jaar zijn wij specialist in het naadloos 
akoestische landschap. Wij geloven in een  
partnership met de architect, in het zoeken naar 
het juiste product bij het project. Wij zijn flexibel 
en niet merkgebonden. Ons advies is altijd op 
maat en bestaat uit de budgetteringsprijs met 
de bijbehorende akoestische eigenschappen.

Bezoek het Akoestisch Kenniscentrum
Ons Akoestisch Kenniscentrum in Rosmalen biedt 
u de mogelijkheid om in afzonderlijke ruimtes 
vrijwel alle naadloze akoestische oplossingen 
die op de markt zijn te ervaren. Het beleven van 
akoestiek is essentieel voor het maken van een 
onderbouwde keuze.

WIJ ZIJN PENNINGS 
AKOESTISCH ONTWERPER

Het beleven van akoestiek is essentieel voor 
het maken van een onderbouwde keuze om 

wel of geen akoestiek toe te passen.

“ “

Deze drie stromingen bepalen het thuisgevoel

voor een harmonieuze 
woonbeleving

Interieurarchitect Akterieur Ontwerper
voor een stijlvol  
woningontwerp

Architect
voor een aangename 

akoestiek
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HET AKOESTISCH ONTWERP [voorbeeld]

het project

Projectnaam  [voorbeeld]
Opdrachtgever  [voorbeeld]
Architectenbureau [voorbeeld]

Naadloos akoestisch plafond
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DE AKOESTISCHE BEREKENING [voorbeeld] 

Hoor het verschil van ruimteakoestiek door op de knoppen hierboven te klikken.
Let op, uw geluid moet hiervoor aan staan.

Geen koppen zichtbaar? Ga naar www.akoestischontwerper.nl/verschil

Akoestiek vertaald in cijfers
Advies conform DIN18041 norm aangename akoestiek. 
Verwachte nagalmtijd zonder akoestische voorzieningen. 
Verwachte nagalmtijd met een akoestisch plafond αw 0.95.

Een aangename 
akoestiek.

Onaangenaam zonder  
akoestische voorzieningen.

Zeer aangenaam met  
een akoestisch plafond

 αw 0.95.

AKOESTIEK VERTAALD IN GEVOEL

Seconde
Seconde
Seconde

Conclusie en advies
Zoals u uit bovenstaande resultaten kunt herleiden, zorgt een akoestisch plafond voor een aangename 
woonomgeving die optimaal prettig hoort en aanvoelt. Wij adviseren in uw geval om in de leefruimte 
(woonkamer, werkkamer en woonkeuken) een naadloos akoestisch plafond toe te passen.

Bereken grafiek voor een leefruimte met totaal 295,80m3 inhoud
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DIN norm 
nagalmtijd 0,82 sec.

Akoestisch plafond
nagalmtijd 0,78 sec.

Standaard plafond
Nagalmtijd 1,86 sec.

https://akoestischontwerper.nl/verschil/
https://akoestischontwerper.nl/verschil/


SPOT VERLICHTING

AKOESTIEK LICHTREFLECTIE

Trimless / geïntegreerd

A2, S1, D0 0,95 81%

Alle RAL & NCS

Diverse structuren

Inbouw

Inbouw

Inbouw
KLEUREN

BRANDREACTIE

STRUCTUUR

GORDIJNEN

INSPECTIELUIK

SPEAKERS

HET ONTWERPPROCES

Vele mogelijkheden Inbouw
AFHANGHOOGTE

STANDAARD
STUCPROFIELEN

LED STRIPS
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TECHNISCHE SAMENVATTING
VAN UW PROJECT [voorbeeld]

Disclaimer: De gegevens die u terugvindt in deze rapportage zijn gebaseerd op een verwachting en indicatie en u kunt  
hieraan geen rechten ontlenen. Een naadloos akoestische plafond is altijd maatwerk, de e.v.t. genoemde akoestische  
resultaten en prijzen zijn indicatief en gebaseerd op standaard situaties. 

Inhoud leefruimte (woonkamer, werkkamer en woonkeuken)
Vloeroppervlak leefruimte
Plafond oppervlak (Akoestisch) αw 0.95
Vloerafwerking
Wanden
Interieur
Rekenformule 
Type plafond
Prijs akoestisch plafond v.w.b. budgettering
Prijs standaard plafond*
Investering t.o.v. standaard plafond

*Een standaard plafond bestaat uit gipsplaten, stucwerk en latex.

295,80 m3

102,23 m2

102,23 m2

Harde vloer 
Stuc & latex
ca. 30% van de vloeroppervlakte
Sabine
Akoestisch plafond 25mm αw 0.95
€ [x] m2  excl. b.t.w.
€ [x] m2 excl. b.t.w.
€ [x] m2 excl. b.t.w.
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PORTFOLIO PENNINGS 
AKOESTISCH ONTWERPER

Met trots voorzien wij vier à vijf 
woningen per week van  

een aangename akoestiek.

“ “
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PROJECTEN GEREALISEERD
in samenwerking met

+31 (0)73 69 10 527
info@akoestischontwerper.nl
www.akoestischontwerper.nl

mailto:info@akoestischontwerper.nl
https://www.akoestischontwerper.nl
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