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Tegelprojecten plannen
met de nieuwe app

Bepaal het verbruik

PCI Tegellijmsysteem
Voor bouwprofessionals

Kies een product

Bekijk het filmpje

Voor bouwprofessionals

www.PCI-Afbouw.nl

C E R T I F I C A A T 

Vakmanschap & Zekerheid

voor het met goed resultaat doorlopen van 

de training Product Vakman Tegellijmsystemen uit het

 VLOK-kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid

BRANCHEVERENIGING VOOR KLUSSENBEDRIJVEN
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Kees Huisman 

op 19 maart 2012 te Houten door: 

geboren op 16 juli 1950 te Amsterdam

 die door het volgen van de training en de theorietoets, 

 alsmede de inspectie van een werk door PCI, heeft aangetoond

 over voldoende technische kennis te beschikken met betrekking tot

 het aanbrengen van tegelwerk om producten van PCI op correcte

De verwerking en het aanbrengen omvat:
* beoordeling, voorbehandeling en waterdichting

* verlijmen, afvoegen en afkitten van tegelwerk
   van de ondergrond

Afgegeven onder nummer 1235080000-001 op:  

PCI  VLOK Product Vakman
 

Het certificaat is drie jaar geldig na datum van uitgifte
Als verwerking van de PCI-producten niet op de juiste manier geschiedt,
heeft PCI het recht het certificaat tussentijds in te trekken

wijze te kunnen verwerken en aanbrengen. 

                                 Klussenbedrijf Huisman en Zo
 

Voorbereiden: 

meer dan het halve werk 
PCI is al ruim vijf jaar vast partner van het VLOK-kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid. Veel leden 

hebben inmiddels al profijt gehad van de praktische producttrainingen van PCI op het gebied van tegellijmsys-

temen. Zij hebben ervaren dat PCI ‘zijn’ vakmensen ook graag blijft ondersteunen tot op het werk aan toe.

Degene die de producttraining van PCI 

met goed gevolg heeft doorlopen en lid is 

van de VLOK krijgt een speciaal certificaat 

Vakmanschap en Zekerheid. 

Vakmanschap vanuit de producent en 

zekerheid vanuit de VLOK op basis van de 

VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden, die zijn 

goedgekeurd door de Consumentenbond 

en Vereniging Eigen Huis.

Vanaf het begin is de insteek van de 

samenwerking van de VLOK met PCI 

geweest om de vakmensen ruimtes 

waterdicht te laten maken. De ervaringen 

met de Geschillencommissie leren, dat bij 

de renovatie van badkamers lekkage het 

grootste probleem vormt. 

Lekkage is erg vervelend. Het is niet altijd 

eenvoudig om de oorzaak vast te stellen. 

Bovendien heeft lekkage vrijwel altijd 

gevolgschade. Dat wil zeggen, dat niet 

alleen het euvel van de lekkage moet 

worden hersteld, maar ook de gevolgen 

van de lekkage, zoals vlekken op wanden 

of plafonds of schade aan (houten) 

vloeren.

Praktische app

Binnenkort komt PCI met een nieuw 

hulpmiddel voor de professionals, de App 

PCI Tegellijmsystemen.

“Ons productassortiment is de laatste 

jaren alsmaar uitgebreid. Wij merkten dat 

het zelfs voor de vakmensen moeilijker 

werd voor de verschillende situaties de 

juiste combinatie van producten te 

selecteren. Alleen met de juiste combina-

tie kom je tot het goede resultaat. Een 

resultaat dat wij voor de vakmensen 

graag extra garanderen.” aldus Wilfried 

Brouwer van VLOK-partner PCI.

Vrijwel alle vakmensen gebruiken 

inmiddels smartphones. Is het niet een 

iPhone of een Samsung, dan is het een 

robuuste CAT. “Daarom lag het voor de 

hand om voor standaardbadkamers een 

eenvoudige, maar doeltreffende app te 

ontwikkelen. De app bevat een selectie 

van het assortiment om de productkeuze 

zo eenvoudig mogelijk te maken. Je kunt 

snel een product kiezen, de informatie 

daarover raadplegen, het verbruik 

bepalen en een filmpje bekijken. Je hebt 

zo altijd alle informatie voor een 

standaardproject paraat. In slechts 

enkele stappen maak je een planning van 

een tegelproject.” Zo wil Wilfried zijn 

VLOK-partners op de werkvloer ontzor-

gen.

www.vlok.nl

De app is beschikbaar 

via de Appstore, 

Google Play en 

Windows Phone 

Store. Zoek op ‘PCI 

tegellijmsysteem’. 

En heb je belangstel-

ling om in aanmerking 

te komen voor het 

Certificaat 

Productvakman PCI 

Tegellijmsystemen, 

dan kun je melden bij 

de VLOK, info@vlok.nl.
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