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Robot Vloerverwarming is gecertificeerd voor ISO 9001 (bewezen kwaliteit) en ISO 14001 (sterk milieubeleid).
1

geen hinderlijk pompgeruis kan ontstaan. Wij leveren uitsluitend aan de
professionele handel- en groothandel
in binnen- en buitenland.

Elke dag werken meer dan 20 mensen om er voor te zorgen dat wij de
beste kwaliteit leveren als het gaat om
vloerverwarming. Het team van Robot
Vloerverwarming ademt vloerverwarming!
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Wij zijn trots dat alle bedrijfsprocessen
bij de realisatie van onze verdeelunits
in Nederland ontworpen en geproduceerd worden. Daarbij staat kwaliteit
voorop. De modernste lasrobots voeren het laswerk uit. Elk eindproduct
wordt getest op werking en lekkages
door het op druk te brengen. Robot
verdeelunits zijn vervaardigd uit Europees geproduceerde stalen kokerprofielen met een unieke dikte van 3mm
en voorzien van een kunststof Grundfos pomphuis. Het pomphuis is spanningsvrij gemonteerd waardoor er

Daarnaast kunt u bij Robot terecht
voor ruimteregelingen, vloerverwarmingsbuis, gegalvaniseerde wapeningsnetten en isolatiemateriaal/noppenplaat. Oftewel: alles wat u nodig
heeft voor de installatie van een compleet vloerverwarmingssysteem. Met
dit productpakket kan Robot de woning nieuwbouw- en renovatiemarkt
bedienen met producten en technische ondersteuning. Naast het opstellen van een offerte voor een volledige
vloerverwarmingsinstallatie, levert Robot diensten zoals het maken van calculaties/warmteverliesberekeningen.
Ook een professioneel legplan, zowel
digitaal als geprint, kan hierbij aangeboden worden.

www.robot-vloerverwarming.nl
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Robot Vloerverwarming levert sinds 1988
verdeelunits en complete vloerverwarmingsystemen voor elke situatie. Met de beste
materialen voor het hoogste comfort en
een uitstekende prijskwaliteitverhouding.

Advertorial Robot-Vloerverwarming

Robot Vloerverwarming
vloerverwarming-systemen
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Duurzaamheid moet je willen
De VLOK is opgericht in 1983. Een tijd van grote maatschappelijke verandering,
duurzaam samenleven was het motto. Kiezen voor natuurlijke voeding, natuur
lijke materialen en bewust leven was de tijdgeest. Voor de VLOK is, al de daaropvolgende jaren, duurzaamheid een onderwerp gebleven. Leidend in onze manier
van denken en voorlichting geven. Gewoon een mentaliteitszaak.

VLOK - Vereniging van Klussenbedrijven

Ook nu praat men, weer en steeds meer, over de (komende) schaarste aan
grondstoffen, energie en voedingsmiddelen en hoe we dat probleem zouden
kunnen oplossen.

Kantooradres:
Engelandlaan 290
2711 DZ Zoetermeer

Nu was het de gemiddelde Nederlander een worst of iets duurzaam was of niet.
De vraag was enkel: Is het lekker/handig en kan ik het betalen? En dat betalen
mocht toen ook lenen zijn. Wanneer we er op aangesproken werden prikten
onze vingers richting anderen. Hoezo ik betaal ervoor en zij dan?

Correspondentieadres:
Postbus 582
2700 AN Zoetermeer

Toch werd er ook een maatschappelijke en politieke trend merkbaar die ons aanzette om na te denken.

Telefoon:
Fax:
e-mail:
internet:

079 - 343 62 12
079 - 343 62 14
info@vlok.nl
www.vlok.nl

Voorwoord
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Je merkte een omslagpunt, we werden ons bewust van schaarste. Mede door de
crisis werden mensen en politiek (lees overheid) gedwongen om na te denken
over hun bestedingen. Het moest minder. Aankopen moeten nut en een doel
hebben, grondstoffen en eten worden beoordeeld op kwaliteit en duurzaamheid. Besparing is het toverwoord. Gezond leven wordt gestimuleerd en via allerlei regels in Arbo- en Gezondheidswetgeving bevorderd.
Dat was de opgaande spiraal. Maar nu ervaren veel mensen ook een neergaande
spiraal met een zich terug trekkende overheid. We leven langer, maar moeten
ook langer zelfstandig leven en hebben per saldo minder te besteden . We moeten wéér bewust gaan kiezen.
En daar ligt voor klussenbedrijven een enorme kans om te laten zien waar we
goed in zijn. Het verbeteren van de woonsituatie, het aanbrengen van energie
besparende maatregelen, het gebruik van recyclebare materialen en het helpen
bij het maken van klantgerichte keuzes. Klantgerichtheid!
Alle duurzaamheid staat of valt met de kwaliteit van het aanbrengen en ook
daarin gaan de VLOK klussenbedrijven voorop. Resulterend in het huidige programma ‘Vakmanschap en Zekerheid’ waarin materiaalkeuze, gebruik en toepassing door klussenbedrijf en fabrikant/leverancier samen komen. Gegarandeerd!

Gerard Oltmans, Voorzitter
VLOK Branchevereniging voor Klussenbedrijven
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Veel leesplezier!
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Want duurzaamheid kun je garanderen, gewoon een mentaliteitszaak.

14-11-14 17:46

WWW.PROBIN.COM
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Advertorial Fermacell

Fermacell reikt flexibele
afbouwoplossingen aan
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Wanden en vloeren voor de
veeleisende klusser
Lichte en flexibele bouwsystemen winnen terrein, zowel in de nieuwbouwals de renovatiesector. FERMACELL
speelt in die groeiende afbouwmarkt
een vooraanstaande rol. FERMACELL
produceert en levert niet zomaar
producten maar vooral ‘oplossingen’.
De FERMACELL gipsvezelplaten zijn
uiterst geschikt voor het droog af
bouwen van vloeren, wanden en
plafonds en bieden een duurzame oplossing, ook bij intensief gebruik.
IJzersterke troeven
FERMACELL gipsvezelplaten zijn super stootvast en extreem belastbaar
en bieden daardoor een duurzame
lossing voor intensief gebruik. De
op
unieke materiaalsamenstelling van
gerecycled gips en papiervezels maakt
FERMACELL Gipsvezelplaten ook bijzonder brandwerend. Constructies
met een enkele beplating FERMACELL
zorgen al voor een brandvertraging van
60 minuten. Het hoge soortelijk
gewicht van FERMACELL Gipsvezelplaten zorgt ook voor een opmerkelijke geluidsweerstand. Met enkele
wandconstructies van 100 mm dikte,
realiseert u al een geluidsisolatiewaarde van Rw=52 dB.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 8-9

Wanden en plafonds
De FERMACELL AK-plaat kent een
twee- of vierzijdig afgeschuinde
randafwerking. Dat maakt een stotende en dus snelle montage mogelijk.
De SlimPanel van FERMACELL is een
extra smalle en lichte gipsvezelplaat,
voorzien van afgeschuinde kanten.
Dankzij zijn beperkte breedte van
60 cm is het met de SlimPanel gemakkelijk manoeuvreren in smalle
gangen en trappenhuizen. Het gewicht van de SlimPanel is minder dan
25 kg. FERMACELL Eenmansplaten
hebben een bijzonder handige af
meting van 150x100 cm. Mede dankzij het beperkte gewicht zijn deze met
name geschikt voor het bekleden van
plafonds en het aftimmeren van
zolderverdiepingen.
Speciaal voor de klusser is er nu ook
een lichtgewicht Comfort Board (plaat
dikte 12,5 mm) met een vierzijdig afgeschuinde kant voor een snelle en
vlakke montage. Met zijn lage plaatgewicht van 15,5 kg is deze klusplaat
volledig Arbo proof!
Vloerelementen
Vloerelementen van FERMACELL bestaan uit twee lagen gipsvezelplaat
en zijn verkrijgbaar in verschillende
formaten en diktes. De beide gips
vezelplaten zijn verspringend met
elkaar verbonden, zodat er rondom

een liplas ontstaat. De elementen zijn,
al naar gelang de toepassing, fabrieksmatig voorzien van een isolerende
onderlaag bestaande uit houtvezelplaat, minerale wol, vilt of polystyreen. Dit alles maakt FERMACELL
Vloer
elementen geschikt voor vele
doeleinden, zoals het verbeteren van
dunne betonnen vloeren en het
renoveren van oude houten vloeren.
Met deze vloerelementen worden
ongelijke vloeren geëgaliseerd en
opgehoogd. In sommige gevallen
kan de ondervloer uitgevlakt worden
met FERMACELL Egalisatiemiddel.
Installatieleidingen kunnen in de
egalisatielaag worden opgenomen.
Gemakkelijk verwerken en…
afwerken
Het verwerken van FERMACELL Gipsvezelplaten is eenvoudig. Ritsen,
breken, zagen, frezen en boren; het
kan allemaal en zonder gebruik te
maken van speciale gereedschappen. Keramische tegels kunnen op de
platen verlijmd worden. Schilderen
met gangbare verven, behangen, ook
met glasvliesbehang of zelfs afwerken
met sierpleister (na versterking van
de voegen) is perfect mogelijk. Een
sterproduct voor ieder klussenbedrijf!

De plaat die
niet dubbel
hoeft

FERMACELL heeft aan één plaat genoeg, waar anderen er twee nodig hebben. Dus
waarom alles dubbel doen? FERMACELL Gipsvezelplaten zijn brandwerend, stootvast,
extreem belastbaar, geluidswerend en vochtbestendig. Dat maakt ze tot de ideale
afbouwplaat voor zowel nieuwbouw als renovatie. In iedere denkbare situatie.

Kijk op www.hetidealeplaatje.nl

Het ideale plaatje hoeft niet dubbel
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Klant
In verband met bezuinigingen is de
financiering van de ouderenzorg ingrijpend gewijzigd. Het is de bedoeling dat ouderen langer thuis blijven
wonen. De VLOK stelt met zijn leden
kennis en vaardigheden beschikbaar
ten behoeve van de oudere consument om het leven thuis gemakkelijker te maken.

Ondernemen
Bij het aspect duurzaam ondernemen staat de ondernemer
zelf centraal. Om de tijd die
hij heeft geïnvesteerd in zijn
kennis en kunde duurzaam
(dus zo lang mogelijk) te benutten moet hij denken aan zijn
gezondheid en moet hij veilig
werken.
Met steun van de overheid
heeft de VLOK in 2007 het
project Klussen aan de Toekomst uitgevoerd. Belangstellenden kunnen op de
VLOK-site de digitale workshop volgen. In 2008 heeft
de Vakgroep Parket het project “Gaan liggen of blijven
leggen?” uitgevoerd.
De documenten, inclusief
ook hier een digitale workshop, zijn beschikbaar op
www.vpvb.nl.

VLOK Duurzaam Klussen Inleiding

Omgeving
De VLOK is ontstaan in de tijd waarin het rapport van de Club van Rome
“De grenzen aan de groei” (1972) de
discussie over het milieu had aangezwengeld. De tijd waarin de oliecrisis
(1973) de wereldpolitiek en de wereldeconomie nog jarenlang in zijn greep
hield.
Nadat Sietz Leeflang in 1978 het
begrip ‘klussenbus’ introduceerde
en via de Stichting MeMo (Mens en
Milieuvriendelijk
Ondernemen)
klusondernemers ondersteunde werd
de VLOK in 1983 opgericht.
De betrokkenheid van de VLOK-leden
resulteerde in 1997 in een subsidietoekenning van de overheid om een
communicatieplan te maken over
Duurzaam Klussen. Met de voorloper van Milieu Centraal werd de
map Duurzaam Klussen ontwikkeld .
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Al met al hopen wij dat u veel plezier
beleeft aan dit boekje. Een leeswijzer
is niet echt nodig, want je kunt elk
hoofdstuk apart lezen. En je kunt het
boekje gebruiken als naslagwerk. We
hebben ervoor gekozen teksten zo
kort mogelijk te houden en daar waar
mogelijk is bronnen te vermelden
waar je meer kunt vinden over het onderwerp, met name via internet.

Hoe word e
n blijf ik ee
n
goede park
etlegger?
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Bij duurzaam denk je aan zorgvuldig
omgaan met grondstoffen, aan energiebesparing, aan ‘best practices’, aan
veilig werken, aan levensloopbestendig
wonen (tja, een mond vol, dat dan weer
wel). Maar het gaat daarbij ook om het
kunnen genieten van een goed uitgevoerde klus. Waardoor iets wat stuk
was weer is gerepareerd en gebruikt
kan worden. Of iets is opgeknapt en bij
de tijd gebracht. Of veranderd is, omdat
je je woning graag wilde veranderen.

Behalve over het jaarthema van de
VLOK bevat dit boekje een overzicht
van praktische informatie voor de consument. Hiermee geven we een schets
van de informatie, die de VLOK over
niet al te lange tijd ook digitaal voor
de consument wil ontsluiten.

|

Als VLOK willen we zowel de klusondernemer, onze gewaardeerde leden, als hun
klanten, de consument laten zien hoe wij
duurzaam zouden willen klussen. En ook
hoe leuk klussen is. Of je het nu zelf doet
of het laat doen.

Op de “liever thuis!”-beurzen prijjst
de VLOK de ouderen de diensten van
1.200 zelfstandige professionals in
Nederland aan.

Een praktisch
e handreikin
g om met
plezier lang
er en gezond
er als
ambachtelij
k vakman te
werken
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VLOK Duurzaam Klussen Inleiding

In 2015 wil de VLOK bijzondere aandacht
besteden aan Duurzaam Klussen

We hebben een aantal personen gevraagd hun visie over duurzaamheid te
geven. Ieder vanuit zijn of haar eigen
vak en organisatie. In die visies komen
naar voren:
a.	duurzaam omgaan met de
omgeving
b.	duurzaam omgaan met de
klant, en
c.	duurzaam ondernemen

14-11-14 17:46

In mijn vrije tijd ben ik onder meer
secretaris van de Vereniging VIBA en
ook voorzitter van de SBVN: Stichting
Belangenbehartiging
Vloerisolatie
Nederland. Ja, ik ben wel een verenigingsmens, van mijn atletiekvereniging tot en met mijn VLOK.

VLOK wijzer 2015

|

14

Waarvoor staat uw organisatie?
VIBA staat voor Vereniging Integrale
Bio-Logische Architectuur. Een vereniging van architecten en bouwers, van
denkers en doeners. Al bijna veertig

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 14-15

jaar een platform en pleitbezorger op
het gebied van bio-logisch bouwen en
wonen, gezond voor mens en milieu.
Onze integrale, holistische visie maken
we zichtbaar in bijgaand pictogrammen-blok.
Welke band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK?
De VLOK is lid van de VIBA. Dat is één.
En ik ben als VLOK-lid toevallig ook
secretaris van de VIBA. Dat is twéé.
De VLOK is voor het laatst in 2008
bij de VIBA op bezoek geweest, dus
het wordt wel weer eens tijd om de
relatie aan te halen. Het Jaar
thema
van de VLOK biedt daarvoor een
mooie gelegenheid.
De VIBA organiseert - ook voor nietleden: mooi om kennis te maken! - op
elke eerste donderdagavond van de
maand in Den Bosch een VIBA-Café
met altijd een intrigerende inleider.
Voor leden zijn er VIBA-praktijk-café’s:
écht interessant voor de klus-doeners.

VLOK-Interview KlusKlus.nl

Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
1. denken
Eerlijk en logisch denken geeft je
toegang tot allerlei oplossingen. Dat
“logisch” zit niet voor niets in de naam
VIBA. Maar ook ‘omdenken’: niet
problemen maar mogelijkheden zien.
Neem nu de formele achterhaalde
arbo-voorschriften rond werken in
kruipruimtes. Daar moet dan een
collega improductief de wacht houden... ammehoela! Ik betrek de klant
erbij, plaats waarschuwingsbordjes,
gebruik uitsluitend apparatuur en
ledlampen op accu’s, plaats een stof
afzuiger, en zo voort. Dus: neem je
eigen verantwoordelijkheid!
Overigens is het woord DUURZAAM
wel flink uitgehold. Er wordt aardig
misbruik van gemaakt, net zoals de
grote voedselfabrikanten met hun
logootje “gezonde keuze” de consu
ment misleiden. In onze branche is
‘greenwashing’ ook gemeengoed.
Zelfstandig denken is noodzaak!

2. integraal
Zeker bij duurzaamheid moet je zaken
goed met elkaar in verband brengen.
Want een bezuiniging van energieverbruik kan soms alleen gerealiseerd
worden door een ‘offer’ te brengen op
ecologisch gebied. Net als de integratie van allochtonen, is het zaak de integratie van alle beschikbare materialen
en methodes na te streven. Niet focussen op isolatie alleen, maar ook ventilatie voor een gezond binnenklimaat.
Niet alleen ’n HR+++ cv-ketel maar
ook de leidingen goed isoleren. Niet
alleen zonnepanelen op het dak, maar
ook bewust met energie omgaan.
3. luisteren
Wil je je werk goed doen, moet je beginnen met goed te luisteren naar de
klant. Wat wil de klant, waarom, wat
wil hij of zij niet? Dan kom je als vak-

man met een voorstel om de wensen
van de klant in te vullen. Dat vakmanschap mag de klant verwachten.
Onlangs kregen we via de VLOK
een oproep van een mevrouw, die
haar vloer met wol wilde isoleren
en daarvoor een vakman zocht. Ik
heb haar kort verteld over de goede
eigenschappen van wol en de hoge
aaibaarheidsfactor ervan. Maar ik
heb eraan toegevoegd, dat voor een
goede vloerisolatie nog wel iets meer
komt kijken en haar verwezen naar
een collega Tonzon-dealer in haar
buurt. Want wol in muren of onder
dak is echt iets anders dan in een
vochtige kruipruimte.

Wilco, hebben we
alles de revue laten passeren?
Nog niet, Kees! Ik mis nog een
pleidooi voor een radicale omwenteling. In Nederland zou alles trager
gaan? Dat blijkt wel als het om vergroening in de bouw en energie gaat.
We hebben wel een scheiding tussen
kerk en staat, maar nog niet tussen
de vele lobby’s en al die hoge ambte
naren. De bouwwereld steggelt over
een isolatie-eis van R=5 maar beseft
niet dat we daar juist mee kunnen
verdienen.
Luister naar architecten als Thomas
Rau of hoogleraar transitiemanagement Jan Rotmans, oprichter van
Urgenda. Na een ernstig fietsongeluk
overleefde hij en werd ook activist.
Hebben we ongelukken, ernstig onbehagen of affaires rond asbest en
pur nodig voor innovatie en ‘kantelen’ voor een nieuw tijdperk van ver
andering?
Het zou mooi zijn als VLOK-leden
zich gaan onderscheiden en de klant
willen mee-nemen in een bio-logisch
engagement.
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Ik ben Wilco Machielse, ondernemer en eigenaar van Klusklus.nl
in Zeist. Met op de bus het onderschrift “leuke klussen voor
leuke mensen” en de zonnige kijk van een Tonzon vloerisolatie
specialist.

|

Wilco Machielse van Klusklus.nl
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Branchevereniging VLOK in gesprek met
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Nico van Nus, directeur verzekeringstechniek
bij Meeùs Bouw & Infra.
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Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
1. Milieuzorg
Onze planeet verdient bescherming.
Dat kan door aandacht voor aspecten
zoals werkvoorbereiding, materiaalkeuzes en voorzorgsmaatregelen.
En het is belangrijk dat er een verzekering is die de aansprakelijkheid
van de klusser voor de soms forse
saneringskosten dekt. Want het opruimen van milieuschade kan fors in de
papieren lopen. Denk bijvoorbeeld aan
het omstoten van een bovengrondse
olietank. Of het omvallen of lek stoten van een jerrycan oplos/onkruidbestrijdingsmiddel, waardoor een veel te
grote concentratie in de grond loopt.
2. Klanttevredenheid
Staan voor wat je belooft, is cruciaal
voor een duurzame relatie. In ons vak
en in het vak van de klusser. Daarom
is het belangrijk dat VLOK-leden in
nauw contact staan met consumen-

tenorganisaties. De VLOK-leveringsvoorwaarden, de aansluiting bij de
Geschillencommissie en de nakomingsgarantie zijn daar mooie voorbeelden van.
Er zijn altijd mogelijkheden ter optimalisering van dit zekerheidspakket
en we blijven daarover in gesprek met
VLOK(-leden).
3. Gezondheid
U wilt gezond blijven, verantwoordelijkheid nemen voor uw gezin en misschien ook lang(er) door werken. Het
sociale vangnet voor ondernemers is
al beperkt maar wordt er zeker niet
beter op. Maatwerk is dus nodig,
zowel qua verzekeringsoplossingen
als qua manieren om uw gezondheid
waar mogelijk te beïnvloeden.

17

Welke band heeft u
(uw organisatie) met klussen
bedrijven, met de VLOK?
Allereerst regelt Meeùs de aansprakelijkheidsverzekering en nakomingsgarantie, die deel uitmaken van het
VLOK-lidmaatschap. Hetzelfde geldt
voor de VLOK-Incasso en Rechtsbijstand voor Consumentengeschillen,
die wordt ingevuld door een samenwerking met DAS. Tenslotte bieden

wij leden van het VLOK aantrekkelijke
voordelen op een breed pakket verzekeringen.

|

|
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Waarvoor staat uw organisatie?
Meeùs Bouw & Infra bekleedt een
leidende en innovatieve positie als
partner op het gebied van risico
beheersing binnen de bouw- en infra
branche. In de praktijk richten wij ons
op 3 pijlers: risicomanagement, bouwverzekeringen en bouwschaden.
Ons team van ruim 50 Bouw & Infraspecialisten kent de sector door en
door en beweegt dus ook continu
mee met actuele ontwikkelingen.
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VLOK informatie

Nico van Nus van
Meeùs Bouw & Infra
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Mijn achtergrond is technisch, met
name motorvoertuigtechniek. Op een
gegeven ogenblik heb ik mijn baan
als inkoper (van bedrijfsauto’s) bij een
houtfirma opgezegd, omdat de winkel
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steeds meer aandacht vroeg. We hebben de winkel uitgebreid en zochten
naar een mogelijkheid om een woning
half ondergronds te bouwen.
Zo zijn we met enig toeval in Boxtel

beland waar De Twaalf Ambachten
het terrein te koop gezet had. Binnen
een dag hadden we de koop gesloten. Hier staan verschillende bedrijfsgebouwen half ondergronds. Aan
een nieuwe woning zijn we nog niet
toegekomen, maar we storten ons op
deze mooie locatie vol overgave in alle
goede ideeën van De Twaalf Ambachten. Inmiddels hebben we onze eigen
draai gegeven aan bepaalde zaken.
Zo zijn we bezig met plannen om een
voedselbos aan te leggen, waardoor je
flora en fauna stimuleert. Met veel beplanting die zo gezond en voedzaam
is, dat je die prima kunt nuttigen.
Waarvoor staat uw organisatie?
Met onze onderneming willen zij
mensen informeren en bewust
maken van simpele alternatieven,
die bijdragen aan een beter milieu.
Denk bijvoorbeeld aan tegelkachels;
helofytenfilters,
waterbesparende
douchekoppen, ondergronds bouwen,
warmtemuren, dieptekassen, water
loze toiletten, e.d.

Welke drie trefwoorden
verbindt u met Duurzaam
Klussen?
1. Simpel en zelf
onderhouden
Goed voorbeeld is de accumelerende kachel die bij
ons gemaakt kan worden.
Het leuke is dat we afgelopen jaar
nog steeds positieve berichten ontvangen van mensen die de kachel
al zo’n 20 jaar stoken. Naast het
plezier van het zelf maken van je
eigen kachel; heb je ook een heer
lijke, gezonde warmte in huis.
Er zijn namelijk een paar zaken waarin deze kachel zich onderscheid van
andere kachels, zoals de allesbrander,
de open haard of de cv-installatie. Het
branden gebeurt van bovenaf, zodat
wanneer het branden vordert de
afvoergassen door de hoge temperatuur (1100 graden Celsius) worden
‘gereinigd’. Zo hoef je de schoorsteen
eigenlijk niet te vegen. Verder geeft
de kachel de warmte af door middel

VLOK-Interview Hein & Nicole van den Heuvel

van een gelijkmatige straling. Daardoor verminder je
de luchtcirculatie die
anders voortdurend
(fijn)stof in de lucht
houdt. Tenslotte is het
goedkoop stoken. Met
twee maal een uur stoken heb je de hele dag
warmte. Wij stoken zelf ongeveer 5
kubieke meter hout, dat we zo uit het
bos halen. Maar het is ook tegen een
redelijke prijs te koop.
2. Inspirerend
Bewust met de natuur en je omgeving
omgaan geeft ons dagelijks inspiratie.
Maar dat geldt zeker ook voor andere
mensen. We zien dat mensen in onze
winkel bewust hun voedsel kopen.
Nu kunnen we die mensen ook andere dingen laten zien waarmee zij hun
directe leefomgeving kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld met een warmtemuur of helofytenfilter om het grijze
water te zuiveren.

3. Toegankelijk
Vanuit de inspiratie blijkt de volgende stap gemakkelijk te maken. De
kachels bouwen samen met de klant
maakt niet alleen het energieverbruik
beter en goedkoper, maar de mensen
zijn ook trots
op hun prestatie. En dat
werkt weer
aanstekelijk
naar vrienden
en
kennissen.
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Wij zijn Hein en Nicole van den Heuvel. Wij hebben al bijna
twintig jaar een natuurvoedingswinkel in IJsselstein, De Weide
duurzaamheid. Nicole heeft aanvankelijk een lerarenopleiding
gedaan, in Honduras als vrijwilligster gewerkt en vervolgens een
opleiding Natuurvoeding voltooid.

|

Hein en Nicole van den Heuvel

Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussen
bedrijven, met de VLOK?
De band ligt misschien in het gedachtengoed dat wij van De Twaalf Ambachten hebben overgenomen. Misschien in 2015 voor de VLOK een goed
jaar om eens met de leden bij ons op
bezoek te komen. Wij geven graag
een rondleiding over het terrein.
Ook laten we graag de werkplaats
zien waar je bijvoorbeeld zelf
je tegelkachel kunt maken.
VLOK-leden van het eerste uur
kennen de plek wellicht nog
wel.
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Branchevereniging VLOK in gesprek met

14-11-14 17:46

VLOK wijzer 2015

|

20

Je ziet dat die omgeving voor mensen
ook belangrijk is. De onroerend
goedwereld was voor mij op dat punt
te behoudend. Daarom heb ik een
jaar of twaalf geleden het roer omgegooid. Ik werk nu intensief samen met
Johan Koekkoek van Visietech
(adviesbureau op het gebied van
installatie-technieken), als partner die
net zoals ik op een andere manier
wil bijdragen aan een meer duurzame maatschappij. En heel concreet
voor onze nieuwe App ‘MijnGroeneApp’ met het ingenieursbureau
Nieman en Booxs IT bedrijf uit Leerdam.
Waarvoor staat uw organisatie?
SamenGroen wil de consument
helpen zelf te bepalen hoe zuinig
om te gaan met energie. Het meten
staat centraal. Aan de hand van de
werkelijke verbruikscijfers breng je in
beeld met welke maatregelen welke
besparing kan worden bereikt. En na
het aanbrengen van de voorzieningen kan de besparing ook gemeten
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worden. Voor de consument stellen
wij MijnGroeneApp ter beschikking
via de Appstore of GooglePlay.
Deze App werkt behalve op een IPad
of tablet ook via de browser op een
computer:
http://mijngroeneapp.platform1.idea-x.nl
Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK?
Toeval. De VLOK is op mijn pad terecht
gekomen via onze relatie met Meeùs
Assurantiën. Maar tijdens onze eerste
kennismakingsgesprekken kwamen al
verschillende ‘kliks’ op onderwerpen
waarover we elkaar van dienst kunnen
zijn. In ieder geval de moeite waard
om daar tijd en energie op te zetten.
Met name wil ik graag weten hoe
de klussenondernemer de klant van
dienst kan zijn met MijnGroeneApp.

VLOK-Interview Samen Groen

1. People
Het moet in de eerste plaats goed zijn
voor mensen! Voor de mens moet
centraal staan dat deze op basis van
zijn eigen wensen geheel zelfstandig
keuzes kan maken. Met onze app
bieden wij de consument een middel
om zijn keuze weloverwogen te
maken.
2. Planet
Op dit moment is onze bijdrage nog
beperkt tot besparing op het gebied
van energie. Maar we hebben de
ambitie om de lijn door te trekken op
het gebied van gezondheid en hergebruik van materialen (cradle to
cradle). Hiervoor zijn wij ook op zoek
naar partners met kennis van zaken.
3. Prosperity
Onze bijdrage op het gebied van welvaart is op de gebouwde omgeving
gericht. Op renovatie en verbeteren
van bestaande gebouwen. Ik maak
hier graag de vergelijking met een
bos. Vele bomen maken een bos,
maar er is toezicht van de boswachter
nodig om het bos gezond te houden
en de natuur nu en dan bij te staan.
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Ik ben Anton Sinke. Mijn professio
nele
activiteiten richten zich al ruim 30 jaar
op makelaardij en projectontwikkeling.
Van daaruit heb je steeds te maken met
de directe leefomgeving van mensen.

People, Planet en Prosperity. En dan
gaat het er met name om bij elk van
deze begrippen te zorgen voor toegevoegde waarde. Dan ben je in mijn
ogen duurzaam bezig.
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Anton Sinke van Samen Groen

Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
Toen ik dus jaren geleden een andere weg insloeg heb ik gekozen voor
de woorden die de Verenigde Naties
verbind aan duurzaamheid, namelijk:
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Ik ben Gerrit de Heer, als bedrijfskundige
verbonden aan SBRCURnet in Rotterdam.
Mijn werk is vooral gericht op het ondersteunen
van MKB-bedrijven in de bouw. Belangrijke
onderwerpen zijn: klantgericht werken en
kansen op het gebied van duurzaamheid.

SBRCURnet
SBRCURnet is een onafhankelijk kennisnetwerk
voor de gehele bouwsector. Wij zorgen er voor dat
professionals in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw en
in de Grond-Weg- en Waterbouw hun werk beter
kunnen doen.
Wij brengen partijen uit de bouwsector met elkaar in
contact voor het ontwikkelen van nieuwe vakkennis
over actuele vraagstukken. Wij voorzien de sector
van betrouwbare, bruikbare vakkennis. Dat doen
we door kennis uit te geven in een breed scala aan
producten en diensten. Bovendien helpen we bij
het implementeren van kennis.
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Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
1. ambassadeur
Probeer als klusondernemer je klant je
ambassadeur te laten zijn. Mond-totmond-reclame is nog steeds de meest
effectieve reclame. Daarvoor moet je
wel zorgen dat je je afspraken goed
nakomt. Uiteindelijk moet het tevredenheidscijfers dat de klant je wil geven hoger zijn dan een 8.

2. Comfort
Als de klant ervaart wat je hebt beloofd, dan leidt dat tot een verdieping
van je relatie met die klant. Geloof
en vertrouwen zijn sterk gebaseerd
op emotie. Wanneer je concreet
bijdraagt aan betaalbare woonlasten voor de klant,
help je de klant
Luchtdicht bouwen
aan die emotie.
Besparingen
vergroten het gevoel
van comfort.

theorie - ontwerp - praktijk
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Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK?
Met die insteek hebben wij in de
loop van de jaren al diverse projecten
met de VLOK uitgevoerd. Het begon
met het samenstellen van de tien
VerbouwVakwijzers in 2005/6.

omslag_luchtdicht bouwen_rug16mm.indd 1
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3. Nul op de meter
In de politiek zet men hoog in op
“nul op de meter”. De overheid, ook
gemeenten, besteden veel geld aan
voorlichting en het ondersteunen van
initiatieven. Ook kleine ondernemers
kunnen ermee aan de slag naar consumenten. Kijk maar eens op: www.
sbrcurnet.nl/producten/infobladen/
comfortabel-en-betaalbaar-wonendoor-nul-op-de-meter.

|
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Luchtdicht bouwen theorie - ontwerp - praktijk

Met de eerste publicatie van die reeks
zijn cursusavonden over de Zolder
van start gegaan. Deze waren een
groot succes was; vele grote en kleine
aannemers en klussenbedrijven hebben daaraan deelgenomen.

Tenslotte zijn we met de VLOK op dit
moment in gesprek om te kijken hoe
we een nieuwe voorlichtingsactiviteit
kunnen opzetten.

VLOK-Interview SBRCURnet

Gerrit de Heer van SBRCURnet

Voor mij is het van belang dat de mensen, die hulp van mij willen, écht iets
willen. Dan vertel ik hen niet wat zij
moeten doen, maar probeer eerst uit
te vinden wat zij precies willen. Deze
manier van werken geeft energie en
is effectief.
Waarvoor staat uw organisatie?
SBRCURnet biedt kennis en kunde
voor duurzame huisvesting en een
duurzaam gebouwde omgeving.
We zijn kennispartner voor een sterke bouwsector. Wij willen professionals helpen om hun ambities waar te
maken.

VLOK wijzer 2015

Vervolgens heeft de VLOK in 2012
meegedaan met het voorlichtings
project Verantwoord Verbouwen. Ook
heeft de VLOK een actieve inbreng
geleverd bij de totstandkoming van de
internetsite: www.verbouwportaal.nl.
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Ik ben Steven Lobregt. Eigenaar van duurzaam
kantoorpand Informatiecentrum Ecofactorij
en van ingenieursbureau Sparkling Projects.

VLOK wijzer 2015
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Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
Flexibel, creatief en durf.

25

Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussen
bedrijven, met de VLOK?
Nadat de aannemer en de installateur
het pand hadden opgeleverd zijn er veel
verbeterpunten en het nodige onderhoud. Dat doet bij ons een klussenbedrijf. Het varieert van een nieuwe pelletbunker van 10 ton in de kelder (weekje
timmeren en aansluiten schroeftransporteur) tot het in elkaar zetten van werkplek verlichting. Innoveren is ook veel
praktisch puzzelen, een handig klusbedrijf is daarin beter dan een grote bouwer. Je moet wel accepteren dat er soms
iets mislukt, of qua tijd fors tegenzit.

|
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Waarvoor staat uw organisatie?
Sparkling Projects ontwerpt industriële koelinstallaties en duurzame energie-installaties op basis van biogas
en biokolen. In 2010 hebben wij een
duurzaam kantoorpand ontwikkeld
waar ondernemers en organisaties
in de duurzame energiehoek mogen
werken en vergaderen. In het pand
zitten veel innovaties zoals koelen met
zout, houtpelletkachel, losse werkplekverlichting, gerecyclede materialen, dauwpuntkoeling etc.

VLOK-Interview Ecofactorij

Steven Lobregt van Ecofactorij
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VLOK-Interview PCI

Branchevereniging VLOK in gesprek met

Wilfried Brouwer van PCI
Ik ben Wilfried Brouwer en als business
manager in de Benelux verantwoordelijk voor
PCI, één van de grotere merken in Europa.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 26-27

Welke drie trefwoorden verbindt u
met Duurzaam Klussen?

2. Gezondheid
We proberen ons steentje bij te dragen als het gaat om de gezondheid
van onze klanten. In de bouw zijn stof
en tillen belangrijke aandachtspunten.
Met name voor de kleine zelfstandige
klussenondernemer is het van levensbelang dat zijn gezondheid optimaal is.

Want als hij niet kan werken, verdient
hij niets. Met onze innovaties zetten wij
hiervoor goede producten op de markt.
Maar we ondersteunen ook graag anderen met hun innovaties, zoals Twan
Geelen uit Roermond. Twan is de winnaar van de Arboprijs FNV Bouw 2012.
Met zijn MultiBuddy is het leggen van
vloertegels voortaan veel minder belastend voor rug, polsen, knieën en schouders.
3. Levenslang
Duurzaamheid is voor ons de toepassing van tegels op vloeren. Zo’n vloer
kan levenslang zonder bijzonder onderhoud meegaan als producten met een
goede kwaliteit vakkundig worden ingezet. Dat is anders bij houten vloeren
of vloeren bekleed met zachte vloerbedekking.
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1. Innovatie
Je hebt niets aan een product dat bij
gebruik een lage CO2 uitstoot geeft, als
bij het productieproces en de distributie
alle voordelen daarvan op voorhand al
als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
Daarom streven we naar een emissie-arm productieproces. Maar ook met
de producten en de verpakkingen weet
PCI winst te bereiken. Je hebt minder
zakken materiaal nodig dan bij goedkopere merken, waardoor je minder afval
van de zakken hebt. Ook zijn alle gebruikte verpakkingen recyclebaar.
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Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK?
Ik ken de VLOK al veel langer uit eerdere functies. PCI trekt inmiddels al weer
drie jaar intensief met de VLOK op in
het kader van het VLOK Kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid.
Wij hebben inmiddels al een paar hon-

derd VLOK-leden op onze trainingsdagen ontmoet. Geweldig om te zien hoe
deze vakmensen bereid zijn in zichzelf
en daarmee in hun klant te investeren.

Voor bouwprofessionals

VLOK wijzer 2015
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Waarvoor staat uw organisatie?
PCI werkt als zelfstandige werkmaatschappij binnen de BASF-groep. Vier
productiebedrijven (3 in Duitsland en
1 in Frankrijk) zorgen voor de aanvoer
van innovatieve kwaliteitsproducten
waarbij wij met onze organisatie zorgen voor service en ondersteuning.
Kwaliteit is niet alleen functionele kwaliteit (lijm moet lijmen), maar bestaat
ook uit duurzaamheid, veiligheid, e.d.
Zo zijn steeds meer van onze producten
stofarm en licht in gewicht.
Om een ander voorbeeld te geven van
de invloed van duurzaamheid op onze
organisatie. BASF heeft op het fabrieksterrein een twintigtal diesellocomotieven vervangen door milieutechnisch vriendelijker locomotieven om de
milieubelasting bij het noodzakelijke
vervoer terug te dringen.

14-11-14 17:46

Waarvoor staat uw organisatie
Bij Opel draait het om innovatie, duurzaamheid en passie. Wie schitterende
bedrijfswagens wil bouwen, moet er
zijn hart en ziel in leggen, maar ook
een totaaloplossing leveren aan de
klant. Met andere woorden; maatwerk leveren. De klant dient ontzorgd
te worden. Daar staat Opel Bedrijfswagens – Mooi werk! voor. Daar is ons
omvangrijke serviceprogramma Opel4Business, met diverse klantenproposities, een goed voorbeeld van.
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Welke band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK
Sinds de lancering van de eerste Opel
Vivaro in 2001 is de klussende zzp’er
altijd belangrijk geweest voor Opel.
Het waren de zzp’ers die als eerste
onze bedrijfswagens gingen rijden
en zodoende het label deden groeien. Deze ondernemers betekenden
voor ons de eerste stap richting de
bedrijfswagenmarkt. En hoewel we
tegenwoordig verder kunnen kijken

dan de zelfstandige zonder personeel, hebben we een groot gedeelte
van ons succes te danken aan deze
ondernemende klussers. Het is daarom ook niet vreemd dat deze doelgroep ons altijd nauw aan het hart
heeft gelegen. Initiatieven als VLOK
die zich inzetten voor het klusbedrijf
en de zzp’er kunnen wij dan ook niet
anders dan toejuichen. Samen sta je
immers altijd sterker dan alleen en een
organisatie als VLOK kan de nodige
houvast bieden voor het zelfstandige
klusbedrijf. Iets wat zeker na de crisis
belangrijker is dan ooit.

2. Ontzorgen van de klant via
maatwerk. Door vast te houden
aan het One-Stop-Shop principe
kunnen we de klant zo goed als

totaal

3. Onze dealerorganisatie: met bedrijfswagenspecialisten die het belang
van een goede bedrijfswagen voor ieder bedrijf inzien en een goede service
en onderhoud realiseren waardoor
mobiliteit voor de zzp’er gegarandeerd kan worden.

VLOK-Interview Opel Nederland

1. Innovatie: Door te blijven inno
veren in bijvoorbeeld de nieuwe,
schone en zuinige motoren van de

ontlasten door hem een
oplossing aan te bieden.
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Ad Vasen – Manager Fleet, Remarketing and Used Vehicles.

Vivaro kunnen we zowel de onderhouds- als verbruikskosten (TCO) laag
houden. Zo helpen wij ieder bedrijf
stappen te zetten in het duurzaam
ondernemen.
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Ad Vasen van Opel Nederland

Noemt u drie trefwoorden waarmee u Duurzaam Klussen invult
met een kort toelichting (met
als rode draad: de missie van uw
organisatie en de praktijk van de
kleinschalige ondernemer.
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Opel Nederland

DE NIEUWE VIVARO

GEMAAKT OM ELKE
KLUS TE KLAREN.
Ervaar het zelf en ontdek hoe hij rijdt én werkt!
De nieuwe Vivaro. Een geweldige bestelwagen. Gemaakt om elke klus te klaren.
Zo rijdt u met een gloednieuwe BiTurbo dieselmotor die zorgt voor het laagste
brandstofverbruik in zijn klasse. Ook met zware belading! Ervaar hem zelf.
Ga naar uw dichtstbijzijnde dealer of kijk op opel.nl
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 8,1 – 5,3; kms/liter 12,3 – 18,9; CO2 gr/km 149 – 185.
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Jaap van Rijn van KlusVisie

Vakblad
Voor het
professio

nele klus
sen-

Ik ben Jaap van Rijn, hoofdredacteur van KlusVisie, het vakblad
voor klussenbedrijven en kleine aannemers.
Waar staat uw organisatie voor?
De vakman voorzien van vooral praktische informatie waarmee hij de klus
nog beter kan klaren. Met KlusVisie
staat hij er niet alleen voor.
Welk band heeft u met klussenbedrijven, met de VLOK?
KlusVisie heeft een bijzondere relatie
met de VLOK. In 1998 zocht de VLOK
een uitgever die mogelijkheden zag
voor een onafhankelijk vakblad specifiek voor klussenbedrijven. Dat blad
werd KlusVisie. De VLOK kreeg met
het VLOK-Journaal een vaste plek in
het blad. De leden van de VLOK ontvangen KlusVisie als onderdeel van het
lidmaatschap. Met het blad houden zij
hun vakkennis bij.

tende materialen en energiebesparende maatregelen. Met de informatie
kan de vakman de klant een keuze
bieden. Maar…

aaN de slag

…Rubi-tegels

& onderh
oud

sbedrijf
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Met…

nijders

3 Transparantie
…hoe duurzaam, milieuvriendelijk en
gezond zijn de producten en technieken waarover we schrijven? De
duurzaamheidclaims vliegen ons en
de vakman om de oren. De milieubelasting van producten zit vooral bij
de productie. Meer transparantie en
eenduidigheid lijkt dan ook gewenst.
Daar is de vakman die een duurzame verbouwing onder aandacht wil
brengen echt mee geholpen. Stop de
greenwashing, wees eerlijk over duurzaamheid.

stap vooR st
ap

…een uitbouw

…

realiseren

Niet voor niets

Snijden, snijden en
nog eens snijden…
…en als het niet anders kan, dan zagen. De reden: met snijden kun je niet
alleen sneller doorwerken maar óók strak tegelwerk opleveren, zo stelt
Rubi, de Spaanse fabrikant van tegelsnijders en tegelzaagmachines. De
professionals van Rubi denken dat er soms uit onwetendheid te snel naar de
zaag wordt gegrepen. Met een Rubi-tegelsnijplank is meer mogelijk dan vaak
wordt gedacht. Ze mogen laten zien hoe het wel moet. Waarom Rubi? Omdat
ze al 63 jaar oplossingen bieden voor de tegelzetter.

vergelijken. De Rubi-constructie maakt de tegel-Wieltje

jaap van rijn

plank voldoende stijf.
Rubi verkoopt ook professionele diamantRubi is een Spaans familiebedrijf, opgericht
door twee broers die tegelzetters waren. Zij
kerfden met een kraspen breeklijnen in de tegels, om deze vervolgens op de lijn te breken.
Een tijdrovend klusje: dat moest sneller kunnen. Op een beurs in 1953 presenteerden de
broers de eerste tegelplank met een snijwieltje. Sindsdien onderhoudt Rubi nauwe banden
met de (Spaanse) keramische industrie en is
dan ook op de hoogte van tegelinnovaties nog
voordat deze op de markt komen. Zo krijgt
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Spanningsopbouw
De rubi Speed 72, een semiprofessionele tegelsnijder,
veroorzaakte op een klus het uitbreken van hoekjes.
Lag het aan de tegel, de snijder of de vakman? aan
de tegel kun je niets doen. Daarom nemen we de

ugel

druk op de tegel moeten uitoefenen. in dit geval
gaat alle spanning naar de hoeken van de tegel. De
geleidelijk opgevoerde spanning wordt de tegel op
een zeker moment te veel: de hoekjes breken uit.
Het te langzaam een grote druk opbouwen wordt
vaker gesignaleerd en is het gevolg van niet echt
durven breken. Breek je na het snijden de tegel met
een korte tik, dan zal de spanning zich niet op dit
hoekpunt ontladen, vergelijkbaar met een glazen ruit.
De spanningsopbouw is minimaal en duurt zeer kort.
Deze aanpak werkte direct.
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Metabo’s…

Gedeelde breekvle

na de breeksessie
met de rubi Speed,
schakelen we
over op de profession
ele tegelplank
rubi Tr 700 die
zo’n 300 euro
moet kosten.
Het verschil met
Speed is de breekvleug
de rubi
el die uit twee
delen bestaat
en achter het
wieltje is geplaatst.
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een korte tik
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el is in hoogte
stelbaar. Bij het
versnijden staat de
vleugel in de hoogste
stand en bij het
breken in de laagste
stand dankzij
excentrische beweging.
de

snijtechniek als eerste onder de loep. De te snijden
tegel is een van het door-en-doortype. Het gedrag
van zo’n tegel lijkt bij het snijden op die van een glazen ruit. Het materiaal heeft een eigen spanning. na
het snijden met het wieltje zul je met de breekvleugel

2 Informeren
… dus informeren we de vakman over
het bestaan van minder milieubelas-
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Wieltje bepaalt

na de eerste snijdemo
komt het snijwieltje
velen snijden
aan bod.
verschillende tegelsoorte
n met hetzelfde snijwieltje.
Zij doen zichzelf
tekort. net zoals
boortjes, freesjes
bij
en bitjes zijn er
ideale combinatie
tussen het snijwieltje
s
en het materiaal
samen te stellen. Wie regelmatig
tegels snijdt, doet
er goed aan
een setje wieltjes
mee te nemen.
Bij de rubi-tafel
je de wieltjes
kun
snel verwisselen
(zie de foto’s).
De diameter, de
hoek en de hardheid
oefenen invloed
uit op de snijprestati
es. Een wieltje
moet in ieder
val altijd scherp
gezijn. Bij keiharde
vloertegels met
ruw oppervlak
een
moet het wieltje
een stompere
Rubi de tijd om passende snij- en zaagoplossin- hoek hebben
slijpom te voorkomen
dat stukjes losbreken.
gen te ontwikkelen.
Bij echt ruwe
vloertegels kun
je het beste snijden
Rubi onderscheidt zich met de constructie van deØ 10 mm.
met
Bij een kleinere
Ø gaat het wieltje
snijtafels. De breekarm met snijwieltje beweegt hobbelen
te veel
op het oppervlak.
Het wieltje slingert
zich over twee geleidestangen. Deze constructiedoor ook
daaren snijdt zijn eigen
asje door. De
geeft beter zicht op het werk dan de tafels met je informatie
tabel geeft
over de beste
combinaties.
een enkele geleidestrip. Zo’n plank staat in de
testwerkplaats, dus kunnen we de tafels goed

|

1 Wooncomfort
Voelt de consument de urgentie om
te kiezen voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen? Voor meer
wooncomfort zijn velen wél enthou
siast te krijgen…

snijden professio
nele
tegelzetters snel
en
zonder stof.

Werktechniek
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Welke drie trefwoorden verbindt u
met Duurzaam Klussen?
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Ik ben Gerhard Hospers, adjunct-directeur Greenworks. Al meer
dan 20 jaar werk ik voor Raab Karcher. Ik heb de ambitie om
‘duurzaamheid’ binnen Raab Karcher en bij onze klanten tussen
de oren te krijgen en te houden.

Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
Wij proberen met Greenworks de hele
keten te bereiken, dus de architect,
de aannemer, het installatiebedrijf en
de kleinschalig werkende klusondernemer. Daarom houden we rekening
met de manier waarop elke groep zijn

VLOK wijzer 2015
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1. Leren
In samenwerking met de industrie
verzorgen we trainingen, gericht op
duurzaamheid, zoals luchtdicht bouwen en na-isoleren.

Zo geven wij invulling in de visie van
Raab Karcher: Samen denken en werken met onze klanten.

Hoogste score
Producten met de beste milieukwalificaties en met de laagste milieubelasting
Duurzaam bouwen kan door eenvoudig te
kiezen voor producten die weinig milieubelastend zijn. En de mate van milieubelasting van
producten is afhankelijk van talloze factoren.

3. Doen
We beschikken over ruimten om de
vakmensen zelf met de Greenworks
producten aan de slag te laten gaan.
Uiteindelijk zul je ook moeten meten
om te zien of alle inspanning beloond
wordt. Ook daarbij helpen wij de professional met instrumenten.

Bijvoorbeeld;
• Zijn materialen herbruikbaar?
• Leveren ze een bijzondere milieubijdrage?
• Hoe zijn ze verpakt?
• Over welke afstand worden ze
getransporteerd?
De milieubelasting van materialen wordt
berekend aan de hand van de levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij wordt gekeken naar alle
milieuaspecten van het materiaal in de gehele

levenscyclus. Dus van winning van grondstof
tot en met recycling en hergebruik.
Waarom zo’n uitgebreide analyse? Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat de grondstoffen
van een product op milieuvriendelijke wijze
gewonnen worden. Hetzelfde product wordt
verwerkt in een fabriek in Nederland die
rekening houdt met haar CO2 uitstoot.
Het product wordt geproduceerd met energie
uit hernieuwbare bronnen en verpakt in

gerecycled papier. Dat is prima, totdat blijkt
dat de grondstoffen afkomstig zijn uit de
Verenigde Staten. Een dergelijke grote
transportafstand van grondstoffen is dus van
invloed op de LCA.

Greenworks houdt vast aan de 10
10 specifieke duurzame materiaal- en productie-eigenschappen

Hernieuwbare grondstoffen
Grondstoffen die zich binnen 100 jaar vernieuwen.
Het gaat hierbij om materialen waarvan het verbruik
niet hoger is, dan dat de natuur kan produceren.
Bijvoorbeeld hout, vlas of klei.

Bijzondere milieuwinst
Een innovatief product dat bij het gebruik ervan bijzondere
waarde toevoegt aan het systeem waar het deel van uitmaakt.
Denk aan producten met een luchtzuiverende of antibacteriële
werking. Of daglichttoetreding in plaats van kunstlicht.
Maar ook levering van duurzame energie of beperking van
energieverbruik.

Herkomst grondstoffen
We noemen de herkomst van grondstoffen lokaal als
de transport afstand van wingebied tot fabriek kleiner is
dan 50 km.

Onderhoud tijdens gebruik
is het product onderhoudsvrij? Of is periodiek onderhoud,
zonder dat daarvoor milieubelastende materialen worden
gebruikt voldoende (onderhoudsarm)?

Duurzame energiebron
Energie die is opgewekt met behulp van bronnen die
hernieuwbaar zijn of niet uitputbaar. Bijvoorbeeld zon- en
windenergie.

Biologisch afbreekbaar
Producten zijn biologisch afbreekbaar. Maar blijven voor een
bepaalde tijd aanwezig in het milieu. 90% Van het materiaal
dient binnen twee jaar afgebroken te zijn.

Recycling productieafval
Er ontstaat geen productieafval. Of het productieafval wordt
voor 100% gerecycled in de fabriek en weer toegevoegd
aan het proces. Recycling kan ook extern plaatsvinden, waar
het afval naar een andere locatie wordt getransporteerd.

Herbruikbaarheid
Hergebruik is iets anders dan recycling. Een product wordt
hergebruikt als het opnieuw wordt gebruikt, al dan niet
voor een ander doel. Bijvoorbeeld het afstapelen en elders
opnieuw opbouwen van een groep producten.

Herkomst product
Het product wordt in de nabije omgeving vervaardigd.
Dit betekent binnen een straal van 200 km van utrecht.
Of uiterlijk een straal van 800 km van utrecht.

Recyclebaarheid
Bij recycling wordt een bestaand product volledig omgevormd
tot een nieuw product/ grondstof. Recycling kan ook extern
plaatsvinden.
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Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussen
bedrijven, met de VLOK?
Behalve als klant hebben wij ook
VLOK-leden op bezoek gehad op onze
thema-avonden, waarmee wij de kleine zelfstandige vakman helpen hun
kennis en vaardigheden te verbeteren.
Met de VLOK hebben wij eind vorig
jaar contact opgenomen om te kijken
hoe wij Greenworks onder de aandacht kunnen brengen. Bij voorkeur
op een manier die nauw aansluit bij
de praktijk van de klussenondernemer.
Met Greenworks kunnen wij de ondernemer helpen. Bijvoorbeeld door
hem meer bewust te maken van de
materiaal- en producteigenschappen.
Denk aan hernieuwbare grondstoffen
(hout, vlas, klei), de herkomst grond-

Om iedereen zo goed mogelijk
te helpen zijn onze drie tref
woorden:

2. Zien
We laten zien hoe Greenworks producten zijn verwerkt in duurzame
toepassingen. De meest voorkomende
bouwdetails hebben we uitgewerkt en
daarmee een compleet nieuwbouwen renovatiehuis gebouwd.

|
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Waarvoor staat uw organisatie?
Greenworks is een dienst voor de klanten van Raab Karcher. Hiermee vult
Raab Karcher haar opdracht in, die zij
van het moederbedrijf Saint Gobaint
heeft gekregen om mee te werken
aan een “sustainable habitat”, een
duurzame leefomgeving.

kennis vergaart. De een is meer gericht op lezen en de andere is meer
een doener.

VLOK-Interview Greenworks / Raab Karcher

Gerhard Hospers van Greenworks

stoffen en producten (vervoer naar en
van fabriek en klant), de recycling van
produktieafval, onderhoud tijdens gebruik, biologisch afbreekbaarheid en
herbruikbaarheid.

VLOK wijzer 2015

VLOK-Interview Greenworks / Raab Karcher

Branchevereniging VLOK in gesprek met

14-11-14 17:46

Ik ben Maut de Visser, mede-oprichter en
ere-lid van de VLOK en eigenaar van een
klussenbedrijf in Amstelveen.

VLOK wijzer 2015
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Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussen
bedrijven, met de VLOK?
Voor een deel is deze vraag al beantwoord. Ik ben nog altijd actief voor
de VLOK. Zo doe ik veel aan nieuws
garing, die voor bestuur en leden
interessant kan zijn. Bovendien

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 36-37

Welke drie trefwoorden verbindt u
met Duurzaam Klussen?
1. Duurzaam denken en handelen
Voor mij is dit aspect altijd op de
achtergrond aanwezig. Het begint
met nieuwsgierigheid. Daarmee leer
je de voordelen van duurzame producten en materialen kennen. Maar dan
moet je nog wel weten hoe je ze goed
moet toepassen.
2. Uitdaging
Dat laatste is niet onder alle omstandigheden mogelijk. In de praktijk is
duurzaamheid maar in een beperkt
aantal klussen integraal toepasbaar.
Daarbij spelen o.a. de wensen van de
klant, maar ook het soort klussen, een
bepalende rol.

3. Inspiratiebron
Het leuke aan duurzaam klussen is,
dat je er permanent mee bezig kunt
zijn. Zo weet ik dat de VLOK vanaf het
begin regelmatig aandacht heeft besteed aan duurzaam klussen. Met als
(voorlopig) hoogtepunt de Map Duurzaam Klussen in 1998. Het zou leuk
zijn als de VLOK in 2015 weer zo’n
document zou kunnen maken als leidraad voor de leden.
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Waarvoor staat uw organisatie?
Mijn onderneming staat voor het
kleinschalige
klussenbedrijf,
zoals dat in de jaren zeventig van de
vorige eeuw in Nederland als nieuwe
bedrijfstak is ontstaan. Nog steeds
besteed ik (met AOW) de meeste tijd
aan kleine klussen in en rond het huis.
Ik heb een ruime vaste klantenkring,
die mij voortdurend weet bezig te
houden tot wederzijdse tevredenheid.

vertegenwoordig ik op dit moment de
VLOK bij het ministerie van Wonen,
dat een Handreiking voor het Bouwbesluit opstelt ten behoeve van de
consument.

|

Op 22 februari 1983 was ik – met
onder meer Gerard Oltmans en 14
andere klussers – aanwezig bij de
eerste bijeenkomst aan de Oude
Gracht in Utrecht, waaruit de VLOK
ontstaan is. En in augustus 1983 zat
ik bij de notaris om de VLOK formeel
op te richten en werd vervolgens
secretaris. Dat ben ik gebleven tot
1998.

VLOK-Interview VLOK Maut Visser

Maut Visser van VLOK

VLOK wijzer 2015

VLOK-Interview VLOK Maut Visser

Branchevereniging VLOK in gesprek met

14-11-14 17:46

Linda Nijenhuis van
Milieu Centraal

1. Energiebesparing
Energiebesparing is voor een consument belangrijk, omdat hij daarmee
zijn woonlasten in de hand kan houden en zijn woning een stuk comfor
tabeler kan maken. Voor klussen
bedrijven is het ook belangrijk,
omdat veel voorzieningen aangebracht
moeten worden in de woning en de
klant hiervan onvoldoende kennis
heeft om dit zelf te doen.

Ik ben Linda Nijenhuis. Vanaf het begin in
1997 ben ik verbonden aan Milieu Centraal
en werk daar als projectmanager.

2. Materialen kiezen
Bij de materialenkeuze kan al grote
milieuwinst worden behaald. Maar
dan moet je als consument en als
vakman wel weten hoe je die keuze
goed maakt. Wij zetten ons in om hen
daarbij te helpen, bijvoorbeeld met de
app Keurmerkenwijzer.

VLOK wijzer 2015

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 38-39

Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK?
Al in 1998 hebben wij met de VLOK
de map Duurzaam Klussen ontwikkeld. En in 2004 heeft de VLOK ook
een inbreng geleverd bij het project
“Verbeter uw huurwoning”. En wellicht kunnen we ook in 2015 gezamenlijk iets tot stand brengen dat de
consument en de vakman/-vrouw bij
elkaar kan brengen.

39

of over de vraag of er zonnepanelen op het dak kunnen worden aan
gebracht.

3. Restanten en afval
Op onze site verwijzen wij ook door
naar andere bronnen waar je meer
te weten kunt komen. Wat doet een
vakman met zijn restanten? Als er
tegels over zijn kun je die als afval
laten afvoeren, maar misschien kan
een ander ze gebruiken, probeer eens
www.gratisaftehalen.nl. En wil je toch
iets afdanken dan vind je in de app
Recyclemanager wat de juiste bak is.

|
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Ik ben betrokken geweest bij het opstellen van de Verbouwwijzer, het
project “Verbeter uw huurwoning”
en vanaf 2012 bij het opstellen van
criteria voor het toekennen van een
“Klus Bewust” logo voor duurzame
bouwmateriaal, die de consument
kan kopen bij GAMMA. Op dit
moment ben ik bijvoorbeeld bezig
met projecten over afval en verpakkingen.
Waarvoor staat uw organisatie?
Milieu Centraal verzorgt landelijk
voorlichting aan de consument over
energiebesparing en milieu. Doel is
de consument te helpen in het dagelijks leven. Hoe maak ik milieubewust
een keuze. Of het nu gaat over
voeding, kleding, autorijden, verbouwen of afval. Alle onderwerpen
komen aan bod. De informatie wordt
met name beschikbaar gesteld via
de site: www.milieucentraal.nl.
Maar we ontwikkelen ook tools en
apps die je mobiel kunt gebruiken.
En we verstrekken adviezen op maat,
zoals bij dakisolatie, bij verlichting

VLOK-Interview Milieu Centraal

Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
(bij voorkeur in relatie tot kleinschalige klussenbedrijven)

VLOK wijzer 2015
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Branchevereniging VLOK in gesprek met
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Ik ben Sietz Leeflang. Na mijn loopbaan als
wetenschapsjournalist bij wat nu de NRC is,
heb ik 1,5 jaar bij Philips geschreven over
research.

VLOK wijzer 2015
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met steun van de EFNB (Eerste Nederlandse Fietsers Bond) in Amsterdam en
in Hilversum succesvolle beurzen georganiseerd waar tientallen bedrijfjes en
instellingen aan deelnamen.
Eén van die instellingen was de in
1978 door mij opgerichte stichting De
Twaalf Ambachten.
Welk band heeft u
(uw organisatie) met klussenbedrijven, met de VLOK?
We ontdekten dat er behoefte was
aan een nieuwe vorm van dienstverlening aan klanten op het gebied van
onderhoud en reparatie in en rond de
woning. Het idee van de klussenbus
was de eerste activiteit van De Twaalf
Ambachten. Van het vervoersbedrijf
Van Gend & Loos hebben we in totaal 90 bestelbussen overgenomen,
die we tegen kostprijs verkochten aan
startende klussenondernemers. Deze
ruime (je kon erin rechtop staan) en
degelijke APK-gekeurde bussen werden voor rond de achthonderd gulden

verkocht en bleken zeer geschikt voor
een rijdende werkplaats. Vanaf die tijd
heb ik contact gehad met Maut de
Visser, die in 1983 de VLOK (mede)
heeft opgericht. De VLOK volgde de
activiteiten van De 12 Ambachten en
omgekeerd hadden wij veel interesse
in de successen van VLOK.
Toen wij in Zeeuws Vlaanderen neerstreken heeft VLOK-lid Bakker uit
Breskens anderhalf jaar werk gehad
om een vervallen woning en een bijgebouw volledig te renoveren. Hij
heeft dat prima gedaan met hulp van
enige gespecialiseerde vaklieden.
Leuk was ook de hulp die onze stichting kon bieden bij het opzetten van
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Waarvoor staat uw organisatie?
Wij begonnen met De Kleine Aarde,
gericht op biologische land- en tuinbouw, alternatieve energiebronnen en
kleinschaligheid. We hadden uiteindelijk meer dan 17.000 donateurs. Toen
de organisatie in 1977 door ernstige
fouten in de administratie stuk liep
hebben mijn vrouw en ik de Kleine
Aarde verlaten en we hebben ons gericht op de Stichting Memo (Mens en
Milieuvriendelijk Ondernemen, waar
ik al secretaris van was) en hebben

2. grenzen
Weet wat je aan kunt en wat niet.
Durf tegen een klant te zeggen: nee,
dat werk kan ik niet voor u uitvoeren.
Dat geeft vertrouwen. Doe je toch dingen, die je niet kunt verantwoorden,
dan beschaam je het vertrouwen van
de klant op een onherstelbare wijze.

3. verantwoordelijkheid
In deze wegwerpmaatschappij draagt
het klussenbedrijf een grote verantwoordelijkheid door gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen.

|

|
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Eind jaren zestig kwam vanuit de Verenigde Staten de Flower Power beweging, in Nederland vertaald in Provo.
We hadden belangstelling voor biologische landbouw. Mijn vrouw Anke
begon een project over betere eiwitbenutting bij vegetarische voeding
samen met dieetdeskundigen van de
universiteit Groningen. Er was toen bij
vegetariërs nog weinig kennis voorhanden op het gebied van efficiënt
voedselgebruik.

Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
(bij voorkeur in relatie tot kleinschalige klussenbedrijven)

1. onafhankelijk
Dit is het belangrijkste advies voor klussenondernemers. Om te zorgen dat je
niet verstrikt raakt in regels waaraan
je niet kunt voldoen, ken je grenzen
waarbinnen je vrij kunt bewegen. Ga
niet op de stoel van de aannemer of
een installatiebedrijf zitten.

VLOK-Interview De Twaalf Ambachten

Sietz Leeflang van
De Twaalf Ambachten

de Reparatieclub West Zeeuws Vlaanderen. Daarin zijn nu 15 mensen met
ieder een eigen specialisme actief om
voor mensen spullen te repareren, zodat die niet in de afvalstroom terecht
komen. Daarin werken we samen met
Repair Café waarvan de bedenkster
Martine Postma onlangs door het
dagblad Trouw voor het derde jaar is
gerekend tot een van de 100 meest
invloedrijke Nederlanders.

VLOK wijzer 2015

VLOK-Interview De Twaalf Ambachten

Branchevereniging VLOK in gesprek met

14-11-14 17:47

Ik ben Yvonne Feuerhahn en heb mij als
architecte toegelegd op energieadviezen.

Waarvoor staat uw organisatie?
Weet u hoe Nederland er in 2030 uit

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 42-43

Welk band heeft u met klussenbedrijven?
Omdat ik met name huiseigenaren
adviseer, kom ik indirect in contract
met aannemers-, installatie- en klussenbedrijven. Soms ben ik teleurgesteld
in de houding van de ondernemers. Bijvoorbeeld wanneer zij nog ergens een
oude cv-installatie hebben liggen en
die plaatsen zonder de klant te wijzen
op de gevolgen voor het energieverbruik. Zo’n voorbeeld staat ver af van
wat het zou moeten zijn: Een eerlijk
verhaal naar de klant over de consequenties van zijn beslissing voor het
comfort en het energieverbruik.

Welke drie trefwoorden verbindt
u met Duurzaam Klussen?
(bij voorkeur in relatie tot kleinschalige klussenbedrijven)
1. totale vernieuwbouwing
Het is belangrijk, dat niet alleen de
grote bouwers, maar juist ook een
klussenbedrijf de klant een totaaloverzicht geeft van de maatregelen, die de
woning op het niveau van “nul op de
meter” kunnen brengen. Omdat de
klant niet alle maatregelen ineens kan
realiseren kun je met een goed advies
vertrouwen wekken en een basis voor
een duurzame samenwerking.

2. straatambassadeur
Wanneer ik zie hoe tevreden en blij
klanten kunnen worden, kunnen zij
ook voor je bedrijf straatambassadeurs zijn. Mond-tot-mond-reklame
werkt prima. En als je de klant zover
krijgt, dat hij zijn huis wil plaatsen op
www.duurzamehuizenroute.nl krijg je
een uitstekende referentie.

3. bewustwording
Zelf leen ik energiemonitors uit,
zodat voor de klant uberhaupt inzichtelijk wordt wat hij verbruikt. Bewust
wording is de eerste stap om mensen in actie te laten komen. Ook het
bewijs, dat een maatregel echt
effect heeft, kun je als bedrijf leveren
middels monitoring. Ook een klussenbedrijf kan de klant hiermee
helpen. Als je aantoont dat je werk
iets oplevert voor de klant komt die de
volgende keer zeker weer terug.

43

Na verloop van tijd kwam ik erachter
dat het veel effectiever en leuker is
als huiseigenaren samenwerken. Op
die manier leren zij hun buren kennen, ontvangen ze groepskorting op
de maatregelen en besparen ze samen
veel meer CO2. Het organiseren van
dit proces - van de eerste training tot
een duurzame straat - doe ik inmiddels
voor verschillende gemeenten, zoals
Amersfoort via 033Energie, Leusden
en Soest. Als ik zie dat bewoners na
zo’n project zelfstandig samen hun
woningen verduurzamen, geeft mij
dat heel veel voldoening.

ziet? 90% van wat er dan staat is al
gebouwd.
Daarom zet zich de energieambassade in voor het verduurzamen van de
gebouwde omgeving. ‘Het energie
probleem zit in oude huizen.’
Investeren in energiebesparing verdient zich zelf terug. Een goed
geïsoleerd huis is niet alleen veel
comfortabeler, maar ook meer waard.
Energiebesparing betekent dus niet
beperking, maar verrijking! Een ver
rijking voor mens en milieu.

|

|
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Met adviezen begeleid ik consumenten om de juiste investering in hun
woning te doen. Ik help hen de juiste vragen te stellen aan de vakman.
De vakman kan vertrouwen winnen
als hij de juiste antwoorden weet te
geven. De vakman moet het werk volledig kunnen garanderen. Hij moet
ook over een jaar of vijf klaar staan
als bijvoorbeeld de zonnepanelen niet
goed meer werken.

VLOK wijzer 2015

VLOK-Interview Energieambassade

Yvonne Feuerhahn van
Energieambassade

VLOK wijzer 2015
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De plaat die
niet dubbel
hoeft

Voor bouwprofessionals

Training: 18 Februari 2015
Tegellijm- en waterdichtingssystemen voor balkons en terrassen

FERMACELL heeft aan één plaat genoeg, waar anderen er twee nodig hebben. Dus
waarom alles dubbel doen? FERMACELL Gipsvezelplaten zijn brandwerend, stootvast,
extreem belastbaar, geluidswerend en vochtbestendig. Dat maakt ze tot de ideale
afbouwplaat voor zowel nieuwbouw als renovatie. In iedere denkbare situatie.

Kijk op www.hetidealeplaatje.nl

Het ideale plaatje hoeft niet dubbel

Februari

9
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14 Februari - Valentijnsdag

1 Januari - Nieuwjaarsdag

|
VLOK wijzer 2015
VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 46-47

6
2
3
4
5
6
7
8

Training: 26 Februari 2015
Basistraining Wanden, Vloeren en Plafonds

Maandkalender Februari 2015
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Maandkalender Januari 2015

Januari
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Advertorial Meeùs

U kent uw risico’s?
Als klussenondernemer besteedt u het
liefst uw aandacht aan uw werk. Zaken als
aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid zijn natuurlijk belangrijk, maar u wilt
er niet te veel tijd aan besteden.

Het werk gaat immers gewoon door
en de klant gaat voor. Meeùs wil de
zorgen over risico’s en verzekeringen
uit handen nemen, zodat u met uw
werk bezig kunt zijn.

“Is een arbeidsongeschikt
heidsverzekering voor klussers
noodzakelijk?”

VLOK wijzer 2015

|
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“Wanneer kan ik een beroep
doen op de Geschillenregeling?”
“Wat valt onder de dekking van
de rechtsbijstandsverzekering
via de VLOK?”
Deze en andere vragen krijgen de adviseurs van Meeùs dagelijks van VLOK-leden. Op www.meeus.com/vlok

vindt u een overzicht van veelgestelde
vragen met daarbij korte antwoorden.
Heeft u zelf ook vragen? Stel deze dan
gerust aan onze adviseurs. Zij geven u
graag een persoonlijk advies over uw
risico’s en verzekeringen.
Voordeel via VLOK
Samen met VLOK heeft Meeùs verzekeringen ontwikkeld voor u als VLOKlid. Meeùs geeft u graag advies over
de schadeverzekeringen voor uw onderneming, maar ook over de zorg- en

inkomensverzekeringen voor uzelf en
eventuele werknemers.
Op www.meeus.com/vlok vindt u
meer informatie over de specifieke
voordelen van deze verzekeringen
voor leden van VLOK. Uw zakelijke
verzekeringen sluit u via Meeùs af
tegen een scherpe premie. Voor uw
particuliere verzekeringen kunt u online uw premie berekenen, uw verzekeringen afsluiten en heeft u altijd
en overal inzicht in uw verzekeringszaken.
Vragen?
Een adviseur van Meeùs beantwoordt
graag uw vragen.
U kunt ons telefonisch bereiken via
onderstaande
telefoonnummers
of stuur uw vraag per e-mail naar
vlok@meeus.com.

Wie beWaakt uW risico’s
terWijl u aan het
Werk bent?
beheers uw risico’s en bespaar geld
U besteedt uw tijd liever aan uw werk dan aan verzekeringen.
Daarom heeft u een verzekeringsadviseur die uw risico’s scherp
in de gaten houdt.
De specialisten van Meeùs helpen u graag met
preventieadvies en efficiënte schadebehandeling.
Als lid van de VLOK profiteert u bovendien van
unieke verzekeringsoplossingen die zijn
toegespitst op uw risico’s.

Particuliere verzekeringen
0900 - 750 7500
Bedrijfsmatige verzekeringen
020 - 3018 700

Meeùs
Onze specialisten helpen u graag verder
T 0900 750 75 00
vlok@meeus.com
vlok.meeus.com
Meeùs is onderdeel van Aegon.

Advertentie Vlok 170 x 175 mm.indd 1
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Training: 6 Maart 2015
Basiskennis training voor VLOK leden
Training: 4 Maart 2015
Mortel- en voegsystemen voor bestrating van tuinen en wegen

Training: 10 April 2015
Basiskennis training voor VLOK leden

Training: 11 Maart 2015
Tegellijm- en waterdichtingssystemen in natte ruimtes

Training: 15 April 2015
Vloerafwerkings- en beschermingssystemen

Training: 18 Maart 2015
Verlijmen van natuursteen
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Maandkalender April 2015
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Voor bouwprofessionals

Training: 22 April 2015
Kelderafdichtingssystemen
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Training: 5 en 12 Maart 2015
Na -isoleren zolder

Voor bouwprofessionals
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Maandkalender Maart 2015

Maart
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Het beste schilderklaar multiplex van Nederland

0
2
AL AR
JA

De nieuwe generatie ratels.

■

Werkt snel en probleemloos

■

Bespaart tijd- en geld, ook op lange termijn

■

Bewezen mooi en duurzaam eindresultaat

■

FSC® gecertiﬁceerd multiplex

de top in duur zame gevelbek le ding

Wera Werk • Duitsland
Tel +49 (0)202/40 45-322
www.wera.de

Kijk op GevelNet.nl voor meer informatie of bel 020 5805285 (Fetim Professional)

Adv_UniPrime_Vlok_Agenda_2015_170x175.indd 1
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4 Mei - Dodenherdenking
5 Mei - Bevrijdingsdag
10 Mei - Moederdag
14 Mei - Hemelvaartsdag
24 Mei - 1e Pinksterdag
25 Mei - 2e Pinksterdag
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waarom alles dubbel doen? FERMACELL Gipsvezelplaten zijn brandwerend, stootvast,
extreem belastbaar, geluidswerend en vochtbestendig. Dat maakt ze tot de ideale
afbouwplaat voor zowel nieuwbouw als renovatie. In iedere denkbare situatie.
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Het ideale plaatje hoeft niet dubbel

Training: 28 Mei 2015
Basistraining Wanden, Vloeren en Plafonds

VLOK wijzer 2015
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FERMACELL heeft aan één plaat genoeg, waar anderen er twee nodig hebben. Dus

Kijk op www.hetidealeplaatje.nl
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De plaat die
niet dubbel
hoeft
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Belangrijke date & notities

Maandkalender Mei 2015

Mei
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Advertorial Attema B.V.

Click-mate XL groepenkast:
het hart van iedere elektrotechnische installatie.
Het Attema Click-mate XL Plus systeem en
het bijbehorende assortiment kenmerken
zich door een vernuftig concept waarin snelle
installatie van de groepenkast centraal staat:
van just-in-time levering tot en met de
slimme verpakking die is afgestemd
op de montagevolgorde.
Iedere Click-mate XL Plus groepenkast
is voorzien van een unieke kapconstructie die in een handomdraai kan
worden bevestigd: dankzij de speciale sluitclips hoeft de kap slechts aan
te worden gedrukt. De Click-mate
XL Plus: eenvoudiger kan bijna niet!

VLOK wijzer 2015
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Met de Click-mate XL Plus biedt
Attema extra installatieruimte en
ultiem installatiegemak. Dankzij een
grotere afstand van de DIN-rails kunnen draden er gemakkelijker onder-

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 56-57

door worden gevoerd. Iedere groepenkast beschikt over 18 uitvoeren
die zowel geschikt zijn voor 16 als
voor 19 mm buis.
Met de toename van elektrische apparatuur in het huishouden worden
steeds strengere eisen gesteld aan
groepenkasten, breidt het aantal groepen gestaag uit en is vaak een tweede
groepenkast nodig. Dát is de reden dat
Attema de Click-mate XL Plus groepenkasten nu ook in een slimme duoverpakking levert compleet met koppelset incl. 6 mm2 aansluitdraden en
4 gratis buiszadelstroken. Dit bespaart
veel uitzoekwerk en kostbare tijd.
De Click-mate XL groepenkasten
worden door Attema op maat voor u
gemaakt. Op basis van de wettelijke
eisen (NEN 1010) en uw wensen stelt
Attema just-in-time een veilige groepenkast samen.
Nieuw: De Click-mate configurator
De Click-mate XL groepenkasten zijn

eenvoudig en snel te bestellen via de
Click-mate configurator: http://groepenkasten.attema.com. Deze configurator is uitermate geschikt voor de
snelle en kleinere klussen. Via een simpel stappenplan stelt u eenvoudig uw
kast samen. Standaard heeft uw groothandel 60 verschillende uitvoeringen
altijd op voorraad in de service centra
van de deelnemende groothandels.

Click-mate
Click-mate XL
XL Plus
Plus groepengroepenkasten:
kasten: nu
nu ook
ook in
in duo-pack
duo-pack

Installatie
volgens Attema
Installatie
volgens Attema

www.attema.com
www.attema.com

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.

Attema B.V.
Schelluinsestraat 1
4203 NJ Gorinchem
Postbus 58, 4200 AB Gorinchem
Telefoon: +31(0)183 650 650
Telefax: +31(0)183 650 750
Internet: www.attema.com
E-mail:
elektro@attema.com
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Belangrijke date & notities

Maandkalender Juli 2015

Juli
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EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR
LOXAM Workx heeft meer dan 35.000 verhuurartikelen
voor particulieren en professionals, zoals: tuingereedschap,
boormachines, trilplaten, aggregaten, heaters, maar ook
minigravers, hoogwerkers en aanhangwagens.
• Compleet assortiment machines aanwezig
bij elke vestiging
• Nu al 47 vestigingen, dus altijd in de buurt
voor advies en afhalen materieel
• Levering van materieel op uw werklocatie mogelijk
• Ruime openingstijden, ook op zaterdag
• Schaderisico regeling met zeer ruime dekking

We shape the future

• 24/7 beschikbaar: buiten openingstijden via
0900-0605 (15 c/m)
• Gratis verhuurboek met alle artikelen
• Lage administratieve last door heldere factuur
en automatische incasso
• Vraag naar het prijsvoordeel van Minilease®

Slijpservice – hout/metaal/kunststof
Slijpwerk voor vakmannen, door vakmannen!
Leitz biedt u de mogelijkheid om via diverse ijzerwarenzaken uw gereedschap te
laten slijpen. Leitz onderscheidt zich van andere slijperijen op basis van kennis,
kwaliteit en afhandeling. U krijgt het gereedschap in een optimale conditie binnen
de afgesproken termijn weer retour.

EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR
www.loxam.nl
085375030_005 ads Vlok Wijzer 170x175mm_v2.indd 1
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www.workx.nl

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@leitz-service.org of
bel 0182 30 30 30.

0900-0605 (15 c/m)
10/11/14 17:36

Leitz Service B.V.
Mercuriusweg 5
2741 TB Waddinxveen
Tel. +31 (0) 182 - 30 30 30
Fax +31 (0) 182 - 30 30 31
info@leitz-service.org
www.leitz.org

EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR
14-11-14 17:47
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waarom alles dubbel doen? FERMACELL Gipsvezelplaten zijn brandwerend, stootvast,
extreem belastbaar, geluidswerend en vochtbestendig. Dat maakt ze tot de ideale
afbouwplaat voor zowel nieuwbouw als renovatie. In iedere denkbare situatie.
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Het ideale plaatje hoeft niet dubbel

Training: 10 September 2015
Basistraining Wanden, Vloeren en Plafonds

Training: 22 Oktober 2015
Na -isoleren zolder

VLOK wijzer 2015
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FERMACELL heeft aan één plaat genoeg, waar anderen er twee nodig hebben. Dus

Kijk op www.hetidealeplaatje.nl
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niet dubbel
hoeft
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Maandkalender September 2015

September
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Strakke verfranden met tesa Precision tapes
®

Al sinds 1936 levert tesa maskeringstape
voor de professionele schilder. Nu biedt
tesa u een compleet nieuw assortiment
maskeringstapes aan voor alle schilderwerken waarbij precisie van het grootste
belang is.

Zichtbaar de beste resultaten,
binnen en buiten

®

tesa 4333
Precision Mask Sensitive
®

De Precision maskeringstapes van tesa
garanderen de beste resultaten dankzij dunne
papieren dragers en aangepaste kleefstoffen voor
diverse toepassingen. Ze zijn geschikt voor
verschillende binnen- en buitenoppervlakken.
De maskeringstapes worden in een gele, rose en
blauwe uitvoering geleverd, met ieder hun eigen
specifieke gebruikstoepassing.
®

Voor een perfect resultaat met
scherpe randen zonder vlekken
tesa 4334
Precision Mask
Indoor
®

Geel: Precision Masking tape 4334
Deze tape is zeer geschikt voor schilder- en
decoratiewerken binnenshuis.
Roze: Precision Masking tape Sensitive 4333
Voor kwetsbare ondergronden, zoals behang of
pasgeverfde oppervlakken.
Blauw: Precision Masking tape Outdoor 4439
Deze blauwe tape is liefst 8 weken UV-bestendig,
speciaal voor buitengebruik.
Het tesa Precision Mask assortiment. Alle Precision tapes zijn makkelijk
te verwijderen zonder lijmresten en geschikt voor alle verfsoorten.
®

tesa 4439
Precision Mask Outdoor
®

®
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25 December - 1e Kerstdag
26 December - 2e Kerstdag
31 December - Oudjaarsdag

FERMACELL heeft aan één plaat genoeg, waar anderen er twee nodig hebben. Dus
waarom alles dubbel doen? FERMACELL Gipsvezelplaten zijn brandwerend, stootvast,
extreem belastbaar, geluidswerend en vochtbestendig. Dat maakt ze tot de ideale

Het ideale plaatje hoeft niet dubbel

Training: 5 November 2015
Na -isoleren zolder

VLOK wijzer 2015
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Voor bouwprofessionals
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Training: 12 November 2015
Basistraining Wanden, Vloeren en Plafonds

Training: 11 November 2015
Verlijmen van grootformaat keramiek
Training: 18 November 2015
Vloerafwerkings- en beschermingssystemen
Training: 25 November 2015
Renoveren met snelbouwplaten

67

Kijk op www.hetidealeplaatje.nl
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afbouwplaat voor zowel nieuwbouw als renovatie. In iedere denkbare situatie.

December

1
28
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31

Voor bouwprofessionals

Training: 2 December 2015
Verlijmen van mozaiek

VLOK wijzer 2015

Belangrijke date & notities

De plaat die
niet dubbel
hoeft
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Maandkalender December 2015
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Belangrijke date & notities

Maandkalender November 2015

November
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Kies voor kwaliteit en persoonlijk
vakmanschap. Ontdek het brede
assortiment in ijzerwaren,
gereedschappen en hang- en
sluitwerk. Benut de vakkennis
van onze specialisten.
Wees welkom bij een van onze
34 vestigingen. Schrijf u in voor
onze vakavonden! Kom vandaag
nog langs en ...

ervaar
sterk vakwerk

technische groothandel

iJzerwaren gereedschappen hang- en sluitwerk
0900 - 0509

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 68-69

www.mastermate.nl

• Hang- en sluitwerk
• Elektromechanische toepassingen
• Gereedschappen
• Elektrisch gereedschap en reparatie

• Anker- en bevestigingstechnieken
• Installatiemateriaal
• Ventilatietechniek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen.
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W 18 LTX 115
Quick

W 18 LTX 125
Quick

BS 18 LTX
Quick

GA 18 LTX

BS 18 LTX
Impuls

AHS 18-55 V
W 18 LTX 150
Quick

BS 18 LT
Quick

GA 18 LTX G

HET ACCU-SYSTEEM VAN METABO:

EEN BESLISSING
VOOR DE TOEKOMST.
Onze visie – uw ultieme onafhankelijkheid.
Het ambitieuze doel van onze inspanningen is een bouwplaats zonder kabels.
Dat betekent voor u maximale vrijheid bij het schroeven, boren, zagen, schuren en doorslijpen.

STA 18 LTX
140

WF 18 LTX 125
Quick

BS 18 LT

S 18 LTX 115
STA 18
LTX

BS 18 LTX-X3
Quick

RB 18 LTX 60
SB 18 LTX
Quick

ASE 18
LTX

BS 18 LTX
BL Quick
ASC 30-36 V

Het belangrijkste voordeel voor u: onbeperkte uitwisselbaarheid! Sinds 2009 passen accu-packs
van iedere generatie op alle Metabo-machines van hun Volt-klasse. Iedere Metabo-lader is geschikt voor het
opladen van alle accu-packs van het desbetreffende formaat. Zo bent u met Metabo ook klaar voor de toekomst.
100% uitwisselbaar
Voor alle huidige en toekomstige Metabo accu-machines van de
desbetreffende Volt klasse.

ASC Ultra

SB 18 LTX
Impuls

KSA 18 LTX

SB 18 LTX
BL Quick
SB 18 LT

KHA 18
LTX
SSW 18 LTX
400 BL

Ultra-M-Technologie
Perfect samenspel van machine, accu-pack en lader

W 18 LTX 125
Quick Inox

SSD 18 LTX
200
BSA 14.4-18
LED

Grenzeloze flexibiliteit.
Meer is bijna niet mogelijk: kies bij Pick+Mix uit tal van machines,
accu-packs en laders, heel veel toebehoren, koffers en tassen!
En u bespaart geld: Koop alleen wat u nodig heeft!
Niet meer, niet minder. Laat u adviseren door uw Metabo dealer
of kijk op de Pick+Mix-configurator op
http://pickmix.metabo-service.com

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 70-71
adv_metabo_390x195.indd 1

KNS 18 LTX
150

BHA 18 LTX
BF 18 LTX 90

SSW 18 LTX
200

RC
14.4-18
SSW 18 LTX
600

ULA 14.4-18
LED

SLA 14.4-18
LED

3 jaar accu-pack-garantie
op alle Li-ion accu-packs
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Woningruimten
K Keuken
K Aan- en uitbouw
K Badkamer/toiletruimte
K Trap, zolder en dak
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FSC groepbinder B.V.
van Bouw

PROFESSIONALS
GEBRUIKEN
SENCO

®

albaar,
 Zeer beta ZP-ers.
ook voor Z cering.
rtiﬁ
 Snelle ce teunen je bij
rs
 Wij onde ering.
de certiﬁc et duurzaam
nm
 Timmere
hout is de
toekomst!

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

Kijk op

www.bouwbinderdiensten.nl
of bel 010-2025029

BOUWBINDER B.V.

Nieuwe Haven 85b, 3116AB Schiedam
Wim Arnoldus
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KWALITEIT

IN SERVICE

Poppers Senco Nederland B.V.
Tel. +31 (0)320 - 29 55 55
info@poppers-senco.nl
www.poppers-senco.nl

BEVESTIGINGSMACHINES >> BEVESTIGINGSMIDDELEN >> COMPRESSOREN

advertentie 80x82,5mm_2.indd 1

iging
Branchluesvseernebnedrijven
voor K
Klusseanramnettie!
extra g

NEdERlaNd
Helmond
Alkmaar
Hengelo
Almelo
Hoofddorp
Almere-Stad
NEdERlaNd
Hoogeveen
Amersfoort
Helmond
Alkmaar
Houten
Amstelveen
Hengelo
Almelo
Amsterdam
Leeuwarden
Hoofddorp
Almere-Stad
- Centrum
Leiderdorp
Hoogeveen
Amersfoort
- Noord
Maastricht
Houten
Amstelveen
- Westpoort
Meppel
Leeuwarden
-Amsterdam
Zuid
Middelburg
-- Centrum
Leiderdorp
Zuidoost
Mijdrecht
- Noord
Maastricht
Apeldoorn
Moerdijk
-Barendrecht
Westpoort
Meppel
Nijkerk
-Barneveld
Zuid
Middelburg
Nijmegen
- Zuidoost
Mijdrecht
Bergen
op Zoom Noordwijkerhout
Apeldoorn
Oosterhout
Bergschenhoek Moerdijk
Barendrecht
Nijkerk
Oss
Breda
Nijmegen
Barneveld
Purmerend
Den Haag
Noordwijkerhout
Bergen op Zoom Rijssen
Doetinchem
Oosterhout
Bergschenhoek
Roermond
Dokkum
Oss
Breda
Roosendaal
Dongen
Purmerend
Den Haag
‘s-Hertogenbosch
Dordrecht
Rijssen
Doetinchem
Sittard
Eindhoven
Roermond
Dokkum
Soesterberg
Emmen
Roosendaal
Dongen
Son en Breugel
Gouda
‘s-Hertogenbosch
Dordrecht
Steenbergen
Groningen
Sittard
Eindhoven
Terneuzen
Halfweg
Soesterberg
Emmen
Tiel
Heemskerk
Son en Breugel
Gouda
Tilburg
Heerenveen
Steenbergen
Groningen
Uden
Heerlen
Terneuzen
Halfweg
Tiel
Heemskerk
Tilburg
Heerenveen
Uden
Heerlen

altijd dichtbij!

Utrecht
Veghel
Veldhoven
Venlo
Utrecht
Venray
Veghel
Waalwijk
Veldhoven
Wassenaar
Venlo
Weert
Venray
Wijchen
Waalwijk
Wijk bij Duurstede
Wassenaar
Zaandam
Weert
- Ind.Terr. Zuiderhout
Wijchen
- Ind.Terr. Westerspoor
Wijk
bij Duurstede
Zeewolde
Zaandam
Zoetermeer
-Zoeterwoude
Ind.Terr. Zuiderhout
- Ind.Terr. Westerspoor
Zwolle
Zeewolde
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zwolle

HANG- EN SLUITWERK

GEREEDSCHAP

27-10-2014 14:54:59

BEVESTIGINGSMATERIALEN

bElGiË
Aalst
Balen
Diegem
(Brussel)
bElGiË
Kalmthout
Aalst
Mechelen
Balen
Menen
Diegem
(Brussel)
Oudenaarde
Kalmthout
Tessenderlo
Mechelen
Torhout
Menen
Zele
Oudenaarde
Tessenderlo
Torhout
Zele

voor adressen en meer informatie kijk op

BOUWCHEMIE

www.ivana.com
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Woningvertrekken Keuken

Gun de keuken een nieuw leven

Foto’s: Doeco
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Maak dan optimaal gebruik van dit
moment om de keuken helemaal van
deze tijd te maken. Vervang open
toestellen als een geiser en overweeg
de aanschaf van een close-in boiler
als de afstand van de keuken tot de
boiler meer dan tien meter bedraagt.
Met de close-in boiler heeft u sneller
warm water. U kunt ook de aanschaf
van een HR++-ketel overwegen, die
u in een paar jaar terugverdient.
Deze ketel verbruikt namelijk aanmerkelijk minder energie dan een
geiser of boiler.


Goede verlichting noodzaak
Schenk voldoende aandacht aan de
verlichting. Led-verlichting heeft inmiddels de kwaliteit van sfeerverlichting. Met leds maakt u van de keuken
een gezellige, goed verlichte plek om
zowel te koken als te verblijven. Omdat leds als lampen en dunne strips
verkrijgbaar zijn, kunt u de verlichting
op meer plekken laten installeren dan
met tl-buizen en halogeen mogelijk
zou zijn. Zo krijgt u meer licht op uw
handen en uw pannen.
Is uw keuken gesitueerd in een uit-

bouw met weinig daglicht? Overweeg
dan de installatie van dakkoepels of
tubes, dat zijn lichtbuizen die via het
dak natuurlijk daglicht de keuken
laten binnenstromen.
Maak de keuken energiezuinig
Niet alleen met led-verlichting bespaart u energie. Is apparatuur aan
vervanging toe, kies dan voor een
koelkast, afwasmachine, magnetron
of oven met energieklasse A. De vakman kan ook waterbesparende kranen
installeren.

Moderne push-to-opensystemen maken
deurgrepen overbodig.

77

daarop af. Want het keukenblad bepaalt in hoge mate de uitstraling van
de keuken.
U kunt ook versleten kastfrontjes laten
vervangen. Moderne push-to-opensystemen maken de deurgrepen overbodig: lichtjes drukken volstaat om het
keukendeurtje te openen. U kunt ook
de lades laten bijstellen en moderniseren met soft-closing geleiders, die
grepen overbodig maken. Met deze
geleiders sluiten uw lades nooit meer
met een klap. Een greeploze keuken
verhoogt ook het comfort.

aan te pakken of
te vervangen?

|

bij een van de bekende leveranciers of Geld besparen met een
keukenrenovatie
een keuken samenstellen uit kant-en-klare U kunt de keuken ook laten opknappen. Een keukenrenovatie bespaart
keukenelementen. Wilt u meer besteden, geld, mits de basis van de keuken en
de installatie nog in een behoorlijke
dan kunt u in de showrooms voor exclusieve staat verkeren. Vaak is het werkblad
aan vervanging toe. Bepaal dan eerst
luxe keukens terecht. Een andere optie is de het materiaal van het werkblad en
stem de rest van de keukenrenovatie
maatwerkkeuken, die u naar eigen smaak
samenstelt. Met een maatwerkkeuken Heeft u plannen
weet u zeker dat alles past.
om de keuken

VLOK wijzer 2015

Woningvertrekken Keuken

Wie op zoek is naar een keuken heeft veel
keuze. U kunt een budgetkeuken kopen

14-11-14 17:47

elektrisch

Welke spoelbak u ook kiest, bepaal van tevoren –

Gas is nog steeds goedkoper dan elektra om op te koken. Maar elektrisch
koken op keramische platen of inductie is wel zo veilig. De gewenste hitte
afgifte kunt u bij moderne inductieplaten nauwkeuriger regelen dan met
gas. Niet voor niets laten professionele
koks hun keuken met inductiefornuizen inrichten. Daarbij krijgt u met elektra een mogelijkheid om de rekening
stevig te drukken door zonnepanelen
te laten installeren.


Vlak inbouw
U kunt ook kiezen voor vlak inbouw,
waarbij de rand van de spoelbak in
het werkblad ligt. De spoelbak en het
werkblad vormen één geheel.

|
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Woningvertrekken Keuken

en in overleg met de vakman – welke opbouw het
beste bij uw wensen aansluit.

Onderbouw
Bij onderbouw hangt de spoelbak
onder het werkblad. U kunt na
montage de rand van het aanrechtblad nog zien.
Opbouw
Bij opbouw ligt de rand van de spoelbak op het werkblad, het vormt een
opstandje. Deze constructie is lastiger
met schoonmaken.

Tussen- of frontbouw
Een laatste mogelijkheid is tussen- of
frontbouw, waarbij de vaak keramische spoelbak tussen het werkblad zit
en opstaande randen kent. Meestal
steekt de spoelbak aan de voorkant
iets uit.


79

78

koken?

VLOK wijzer 2015

Kies met aandacht de soort spoelbak
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Op gas of

Het aanbrengen van een ventilatiewisselklep kan uitkomst bieden. De
VLOK-vakman kan u daarover meer
vertellen. Een draai(kiep)raam of ventilatieroosters zijn ook aan te bevelen,
want er wordt in de keuken veel vocht
geproduceerd.
Een kap kan veel licht wegnemen.
Kies daarom altijd voor een kap met
verlichting.


VLOK wijzer 2015

Gun uzelf schone lucht
De keuze van een nieuwe afzuigkap
kan door een bestaande installatie
worden bepaald. De motorloze kap –
de bekende wasemkap – plaats je op
de mechanische afzuiginstallatie met

een afzuigbox van de woning. Deze
kap werkt prima, maar heeft een beperktere capaciteit dan de afzuigkap
met eigen motor. Die afzuigkap mag
niet op de woninginstallatie worden
geplaatst, omdat de kookluchtjes zich
anders via de afvoerbuizen door het
huis verspreiden.
De afzuigkap kunt u wel laten plaatsen op een bestaand afvoerkanaal dat
direct naar het dak loopt. De vakman
zal controleren of de keuken over een
eigen ventilatiekanaal beschikt, zodat
u kunt ventileren als de kap uitstaat.

Foto’s: Doeco

Woningvertrekken Keuken

De aanschaf van een keuken kost meer
dan de keukenmeubels en apparatuur.
De vakman zal eerst het leidingwerk
en de voorbereiding voor ventilatie in
orde maken. Houd hier rekening mee
bij het opstellen van een eerste begroting.
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KEUKENACCESSOIRES
De ‘keuken-klus’.
Een moderne keuken bestaat uit vele componenten.
Neem nou keukenkranen. Voor elke smaak en voor elk
budget is er een ruime keuze in keukenkranen. Veel
verkocht zijn de kranen uit de Royal serie. Niet alleen
vanwege de ruime keuze, de goede prijs maar ook
vanwege de 5 jaar volledige garantie.

Natuurlijk zijn er vele andere modellen gemaakt van
diverse materialen. Emaille en roestvrij stalen spoelunits van ABK, roestvrij stalen en Silgranit kunststof
spoelunits van Blanco, roestvrij stalen en Tectonite
kunststof van Franke, en keramische spoelunits van
Keradomo of Villeroy & Boch.

MK47113C

AE366610

AE371510
7460

Licht in de duisternis is er in vele varianten. Het assortiment in moderne led verlichting is de laatste jaren zeer
groot geworden. De (licht)kwaliteit van led wordt steeds
beter. Top kwaliteit led met een mooie lichtkleur, energie
zuinig, altijd gemakkelijk ‘plug-and-play’ aan te sluiten en
in veel gevallen dimbaar. En sinds kort ook in de uitvoering ‘Emotion’ en ‘Dynamic’ waarbij de lichtkleur traploos
is in te stellen.

LEDSET2ASTS

TP Q 9 I

Vergeet de ‘onzichtbare’ dingen in de keuken niet!
Luchtafvoer slangen en systemen, afvoerpluggen,
sifons en elektra-, gas- en water aansluitmaterialen.
Onzichtbaar maar onmisbaar.

ISE200

Daarnaast leveren de bekende merken Damixa, Grohe,
Hansgrohe, Kludi, KWC een breed aanbod aan keukenkranen. Veel modellen zijn uit voorraad leverbaar. Daarnaast kan bijna elk ander model voor u besteld worden.
Ook in spoelbakken is de keuze groot. Vele modellen,
uitvoeringen en maten. Moderne en veel toegepaste
roestvrij stalen spoelunits zijn te vinden in de Alpha serie.

Accessoires maken de keuken ‘af’. Ter aankleding en
completering van de keuken zijn er vele mogelijkheden.
Stoelen & barkrukken, tafelpoten, bestekindelingen,
handdoekrekken, kastinrichting systemen, pannensets
en zelfs tablethouders.

SUSID651CB

KG6323R1

MK910I

Op een nette manier afval verwerken is belangrijk. Voor
bijna elke kast is er een afvalsysteem verkrijgbaar in
diverse inhoudsmaten. Voor particuliere keukens maar
ook voor bedrijfskeukens of zorginstellingen.

AE361950

Een hot item is heet water in de keuken. Op het gebied
van heet en kokend water zijn er de vertrouwde toestellen van Quooker, maar ook die van Stiebel Eltron en
Grohe Red.

SAS102

GSRVS6012H

Nieuwsgierig geworden naar de vele mogelijkheden
in de keuken?

LVSET3SLE

Kijk eens op: www.doeco.nl
LVLLR5WW
SUALPR50
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Natuurlijk is er ook nog altijd halogeen- en TL-verlichting.

Quooker Fusion

Vraag eens vrijblijvend een offerte aan. Klant worden kan
gemakkelijk door uw aanvraag naar ons toe te sturen te
samen met uw KvK gegevens.
Graag tot snel!
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Nieuw: Mosa Scenes

Technisch advies
Mosa.

Mosa heeft voor u diverse richtlijnen en
brochures ontwikkeld voor de verwerking
en het onderhoud van Mosa producten.
Samen met experts in de markt heeft
Mosa dit advies samengesteld. Handig
als richtlijn, om u als verwerker van deze
Mosa producten te helpen om deze op
een correcte manier te plaatsen en te
onderhouden.
Kijk voor alle tips en advies op
www.mosa.nl/technischadvies

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 82-83
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Woningvertrekken Aan- en uitbouw

Vergroot uw leefruimte met
een aanbouw of serre

85

|

Kies voor meer woonruimte.
De VLOK-vakman helpt u op weg.

VLOK wijzer 2015
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U kunt uw woning vergroten met een
aanbouw of een serre. Mensen kiezen voor een serre omdat zij van meer
natuurlijk licht willen genieten. De
klassieke serre bestaat dan ook voornamelijk uit glas. Door dit vele glas zal
een serre overdag snel opwarmen en
’s avonds weer rap afkoelen. Bijverwarmen in de winter is kostbaar, omdat zelfs modern isolatieglas slechter
isoleert dan een geïsoleerde buitenmuur. In de zomer moet de serre juist
goed worden geventileerd. Het is dan
ook aan te bevelen de serre tegen de
bestaande buitenmuur te laten plaatsen. Dan verliest de woning in de winter geen energie via de serre en warmt
deze in de zomer ook niet te sterk op.

Foto’s: Boeters serrebouw

zowel over een aan- als over een uitbouw
wordt gesproken. De wet maakt dit
onderscheid niet, want het eindresultaat
is hetzelfde: de realisatie van extra
verblijfsruimte aan een bestaande woning.

84

Woningvertrekken Aan- en uitbouw

Wie op zoek gaat naar informatie over het
vergroten van de woning merkt al snel dat

14-11-14 17:47

VLOK-vakman

Natuurlijk licht in de aanbouw
Kiest u voor een aanbouw? Overweeg
dan het aanbrengen van daklichten,
lichtkoepels of lichtbuizen die met een
lens buitenlicht de woning in brengen.
De aanbouw moet aan de isolatieeisen van de nieuwbouw voldoen.
Laat daarom in de uitbouw kozijnen met HR++-glas plaatsen. Deze
investering verdient u snel terug.
Het laten bouwen van een aanbouw
is een geschikt moment om de isolatie
van de gehele woning op orde te laten
brengen. Vraag de VLOK-vakman om
een deskundig advies.


Woningvertrekken Aan- en uitbouw

Woningvertrekken Aan- en uitbouw

Tip van de

Combineer de voordelen van de
serre én de aanbouw
Wilt u vooral profiteren van de
voordelen van de serre? Kies dan
voor een combinatie van een
serre en een aanbouw; denk aan een
grote glaspui en een dicht dak met
eventueel daklichten. Een flink dakoverstek, goede ventilatiemogelijkheden en
zonwering zorgen ervoor dat de
temperatuur ’s zomers niet te hoog
oploopt. Vraag de VLOK-vakman
ook naar de mogelijkheden van lagetemperatuurverwarming. Met dit systeem kunt u een serre als aanbouw op
warme dagen koelen en bij koude
verwarmen.

aanbouw

Een
maakt uw woning

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 86-87
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Als u op de volgende zaken let, zal een
aanbouw een zinvolle investering zijn die
de woningwaarde niet alleen verhoogt,
U kunt ook genieten van meer wooncomfort.
	
Voorkom dat de aanbouw binnenvallend licht in de bestaande woonkamer belemmert. Neem in het ontwerp een dakraam op en kies voor
een achtergevel met veel glasoppervlak, zeker als in de zijgevels geen
ramen geplaatst kunnen worden.
	Voorkom een drempel tussen de aanbouw en de woonkamer. Zo’n scheiding vermindert het gevoel van ruimte en is ook onpraktisch in gebruik.
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Foto’s: Boeters serrebouw
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RUBI®
HET MEEST COMPLETE
ASSORTIMENT VOOR DE
PROFESSIONELE
TEGELZETTER

NIEUW REINIGINGSPRODUCTEN

RC10
Cementverwijderaar

CATÁLOGO
GENERAL
2014

RC12
Voegenreiniger

RC13
Buitenhuisreiniger

RC20
RC21
RC30
RC40
Reiniger en Ontvetter voor Vlekverwijderaar voor niet Reiniger voor niet poreuze Vlekkenverwijderaar voor
algemene doeleinden
poreuze oppervlakken
oppervlakken
poreuze oppervlakken

RC14
Kalkaanslagverwijderaar

RC41
Paint Remover

RC30
Reiniger voor niet poreuze
oppervlakken

www.rubi.com

www.rubi.com
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RC11
Cementverwijderaar voor
metalen oppervlakken
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Bouwcenter weet hoe de bouwprofessional werkt!

“Ondernemerschap zit in onze genen”
Alle Bouwcenters
zijn echte familie
bedrijven. Achter
elk Bouwcenter
staat een zelfstandige ondernemer
en in sommige
bedrijven al de
vijfde generatie!
Ondernemen zit met recht in onze
genen en dat is ook belangrijk voor
onze klanten. Veel bouwbedrijven
en alle zelfstandigen in de bouw zijn
namelijk ook ondernemer. Wij begrijpen dat het ondernemen niet aan kantoor- of bouwplaatstijden is gebonden
en dat de ene maand succesvoller is
dan de andere.
Bouwcenters zijn betrokken bij hun
klant en dragen bij aan hun kennis
en vakmanschap. Het regelmatig
organiseren van infoavonden en individuele bezoeken aan de bouwplaats,
zorgen voor een effectieve overdracht
van kennis van nieuwe materialen en
technieken. In de huidige tijd verandert de wetgeving regelmatig (arbo,
duurzaamheid). Voor zelfstandigen
is het belangrijk dat ze op de hoogte
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DE SERVICE VAN BOUWCENTER

86 VESTIGINGEN

SLIMME LOGISTIEK

ALTIJD IN DE
BUURT VAN JE
PROJECT.
DE MEESTE MET
DRIVE-IN
INGANGEN
VOOR SNEL
EN DROOG
LADEN

blijven zonder in de boeken te zitten,
gewoon praktijkkennis opdoen.
Roy Bremer van Bremer Bouw (Drempt)
“Het assortiment is uitstekend. Bouwcenter
heeft alles wat ik nodig heb om mijn
werk mogelijk te maken. Ik kan me geen
verbeterpunten bedenken!”
Bouwcenter ondersteunt zelfstandigen ook bij de verkoop. Een mooi
voorbeeld is de Bouwcenter Dakkapel.
Deze kan prefab en als bouwpakket
worden geleverd. Het helpt je een
dakkapel aan te bieden voor de prijs
van de landelijk werkende aanbieders. Naast de marge heb je ook de

mogelijkheid om al het aftimmerwerk
te verzorgen. Daarnaast hebben we
diverse showrooms waar je samen met
je klant bouwmaterialen (bakstenen,
deuren) en afbouwmaterialen (keukens, tegels en sanitair) kan uitkiezen.

VAKKENNIS

SCHERPE ACTIES!
REGELMATIG ONLINE DEALS. MELD JE AAN VIA WWW.BOUWCENTER.NL

VEEL VOOR WEINIG! GRIJP
OP!
WEBDEALS
BIJ OOPP==ONOOIT
BOUWCENTER

!
BOUWCENTER BUSVULLERS

Bouwcenter Stucloper

DE SCHERPSTE ACTIES VAN NEDERLAND

35 m 2

ALTIJD
€142,5ST0.
BIJ

• 1600 watt, 2 snelheden, voor vloeibare materialen,
maximale garde 160 mm

Surf voor meer aanbiedingen naar:

van € 148,72 voor

Wees er snel bij! De webdeals lopen van
woensdag 10 t/m zondag 14 september.

€119,-

www.bouwcenter.nl/webdeals

CENTER BUSVULLERS!
G! GRIJP NOOIT MIS! BOUW

LLERS! VEEL VOOR WEINI

MIS! BOUWCENTER BUSVU

Bijvoorbeeld:
Rubimix 9 plus + GRATIS garde 140 mm

Bouwcenter heeft 86 vestigingen in
heel Nederland. Altijd in de buurt
van jouw project. Hier kun je snel
en droog laden in onze drive-in
magazijnen. Bouwcenter heeft een
projectcompleet assortiment. Meer
dan 100 vrachtwagens zorgen voor
een goede logistiek en dagelijkse
levering.

EEN UITGEKIEND
PROJECTCOMPLEET
ASSORTIMENT.
AF TE HALEN OF
BEZORGD OP
HET WERK.

KLANTENPAS
Ipad Mini
3600 spaarpunten

Bouwcenter Bouwbon
500 spaarpunten

SPAREN VOOR LEUKE CADEAUS

LEER ALLES OVER
NIEUWE PRODUCTEN
EN TECHNIEKEN
TIJDENS DE
INFO AVONDEN!

ONLINE
24/7 ONLINE
BESTELLEN, ARTIKEL
EN ORDERINFORMATIE
WWW.BOUWCENTER.NL
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Wapeningsplaten

Zwaluwstaartplaten®

Maak gebruik van het online ProfiPlatform en geniet vervol-

Maak
gebruik
vanmeer
het voordelen.
online ProfiPlatform en geniet vervolgens
van nog
gens van nog meer voordelen.

Trapeziumplaten

Kortom, met HORNBACH bespaar je tijd en dus geld, heb je
één leverancier,
één adres
waar alles
ééngeld,
dak verkrijgKortom,
met HORNBACH
bespaar
je tijdonder
en dus
heb je
is én eenéén
groot
betalingsvoordeel!
En nog
het is
één baar
leverancier,
adres
waar alles onder
éénmooier,
dak verkrijgvolledig
kosteloos.
baar is én een groot betalingsvoordeel! En nog mooier, het is

volledig kosteloos.

Een heel snelle en vertrouwde
service: HORNBACH ProfiService.

Een heel snelle en vertrouwde
service:
HORNBACH
ProfiService.
Kijk voor
meer informatie
op www.hornbachprofi.nl
Kijk voor meer informatie op www.hornbachprofi.nl
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Grootformaattegels
Dankzij innovatieve productietechnieken heeft u de keuze uit grote en
slijtvaste tegels die dunner zijn dan
ooit. Wat dacht u van 3 mm dikke
panelen van 270 cm lang en 80 cm
breed? Ooit een sensatie, nu draaien
de meeste fabrikanten hun hand er
niet voor om. Deze tegels zijn door
en door gebakken en onder extreme

Verwarming

Houd grip

in de badkamer

op de kosten

Een
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designradiator

die

tevens dienst doet als
handdoekrek, is populair.

Foto’s: Megategel

VLOK wijzer 2015

|

94

Maak eerst een ontwerp van de badkamer waarin u al uw wensen verwerkt, en bereken dan de kosten.
Vervolgens kunt u op uw gemak
bepalen wat meer en minder
prioriteit heeft.

Materialen als hout en glas worden
afgewisseld met verschillende typen
wand- en vloertegels. Maar of u nu
kiest voor een huiselijke of een strakke uitstraling, de verlichting is in beide
gevallen sfeerbepalend.
U geeft de badkamer een bijzonder
lichtaccent met sfeervolle spiegelver-

Woningvertrekken Badkamer/toiletruimte

combineren, bijvoorbeeld meubels en
accessoires die doorgaans in andere kamers
staan. Zo krijgt de badkamer een huiselijke,
warme sfeer. Ook met hun keuze voor
de afwerking van de wanden en de vloer
worden mensen vrijer.

Maar schots en scheef hangende
handdoeken ontsieren de badkamer
al snel. U kunt als hoofdverwarming
ook kiezen voor de snel opwarmende
elektrische vloerverwarming, die echter wel aardig wat energie verbruikt.
Maar met een klokthermostaat kunt
u het verbruik flink beteugelen.


druk geperst. Ze worden aangeboden
als volkeramische tegels of porcellanato. Klasse PEI III en hoger is geschikt
voor badkamers. Met PEI-klasse wordt
de mate van slijtvastheid aangegeven.
Voordeel van ongeglazuurde tegels
is dat slijtage nauwelijks zichtbaar is.
Wilt u natuursteen in de badkamer?
Kies dan een gepolijste versie die goed
bestand is tegen kalkvorming.
Een groter formaat tegels betekent
niet dat de vakman sneller kan betegelen. Vanwege het grote gewicht en
formaat worden de tegels namelijk
doorgaans door twee man geplaatst.
Zij moeten exact waterpas werken,
want een iets schuin geplakte tegel
valt direct op. De verplicht vlakke ondergrond verlangt bovendien tweezijdig lijmen. Kortom, extreme formaten
stellen stevige eisen aan het vakmanschap.
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De badkamer van uw wensen
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lichting van ledstrips. Kiest u voor een
spiegel die ook over elektrische verwarming beschikt, dan heeft u bovendien geen last meer van condens.
De VLOK-vakman adviseert u met plezier over de tegels, de verlichting en
het sanitair. Hij realiseert voor u een
badkamer waarin u niet alleen aangenaam vertoeft, maar die gegarandeerd
ook jaren waterdicht is.
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Steeds meer mensen kiezen voor een
badkamer waarin zij verschillende stijlen
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Advertorial TEC7

TEC7: traditionele kwaliteit en
functionele innovatie
Het Belgische TEC7 was rond 1990 de
eerste om MS-polymeren te introduceren.
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TEC7 maakt tientallen producten
over
bodig: montagelijm, siliconenkit,
PU-lijm, …. Gedaan met tientallen
kokers die je na een tijd kan wegwerpen. Veel doen met een minimum aan kwaliteitsproducten, dat is
de huisfilosofie. Hieruit groeide een
klein maar uiterst efficiënt assortiment. Vandaag is TEC7 de marktleider
voor de professionele markt in België,
Noorwegen, Ierland en Oostenrijk.
TEC7: onmisbare alleskunner
TEC7 is een breedspectrum MS-polymeer met een perfecte hechting
op quasi alle bouwmaterialen en een
snelle uitharding op basis van luchtvochtigheid. Dat maakt TEC7 perfect
toepasbaar op vochtige ondergronden en zelfs onder water. TEC7 kan
gebruikt worden voor montage, verlijming, afdichten van naden en kieren,
uitzettingsvoegen, … Het is perfect
glad af te werken (met tec7 Cleaner
of de HP7-reiniger) en zeer goed overschilderbaar. De hoge eindsterkte na
uitharding maakt het geschikt voor
zware tot extreme bouwtoepassingen.
X-TACK7: snel monteren zonder
klemmen
De ‘gewone’ TEC7 heeft een hoge
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re ‘Tack’ of aanvangshechting dan
de meeste ‘Hightack’ producten van
andere producenten. Maar voor verschillende situaties is een extreem
hoge aanvangshechting een voordeel. Met X-TACK7 is het mogelijk om
zware stukken te monteren, zonder
vastklemmen of ondersteuning. De
driehoekige spuitmond garandeert
een optimaal lijmprofiel, het product
zelf heeft een extreem hoge hechtingskracht. Zo volstaat één lijn X-TACK7
om een betonklinker van 5,6 kilo tegen
een gladde muur te lijmen. Zonder één
millimeter af te zakken. Dat maakt het
een ideaal product voor bijvoorbeeld
het monteren van zekeringkasten,
spiegels, natuursteen of het verlijmen
van baksteen onder stalen profielen.
GT7: zwitsers zakmes
Hoeveel spuitbussen heeft de gemiddelde installateur in de werkbak?
GT7 is de nieuwe generatie multispray
en een pak effectiever dan de bekende
“huis, tuin en keuken”-merken. GT7
is veilig te gebruiken, snel en efficiënt. Het is een superieure alles-in-één
kruipolie, roestbestrijder, contactspray,
smeermiddel, oppervlaktebeschermer,
vochtverdringer en reiniger.
GT7 produceert een koudeshock,

waardoor het sneller losmaakt dan
kruipolie. Het bevat een chemische
roest- en oxidatie-oplosser. Daarnaast
is GT7 ook bruikbaar als reiniger van
fijnmechanische onderdelen en langdurige oppervlaktebescherming tegen
vocht en fijn stof.
E³= economisch, ergonomisch en
ecologisch werken
Novatech, de Belgische firma achter
TEC7, blijft steeds innoveren. Een
vakman moet aandacht hebben voor
de E³-factor: economie, ergonomie
en ecologie. Met de producten van
TEC7 werken vakmensen en de betere
DIY’ers sneller, met een hogere kwaliteit en een duurzamer resultaat.

R

www.tec7.nl

Voor alles een oplossing!
Lijmen en afkitten • Smeren • Waterdichting • Herstellingen • Reinigen
Meer weten? Vraag raad aan uw vakhandelaar. Of kijk op www.tec7.nl
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Overweeg grootformaattegels, want hoe minder voegen,
hoe rustiger de uitstraling.
	
Overweegt u het bad voor een raam te laten plaatsen om
ruimte te besparen? Dat maakt het ramen zemen een lastig karweitje.
Denk toch na over een andere plek.

Laat dan een verhoogd
inbouwtoilet installeren.
U kunt kiezen uit twee opties: een op
de juiste hoogte gefixeerd toilet of een
verstelbaar inbouwtoilet dat u eenvoudig met een druk op de knop in
hoogte kunt verstellen. Zo kan iedereen zijn ideale zithoogte zelf bepalen.

Lekker veilig
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badderen
De badkamer is na de trap de gevaarlijkste plek in huis. Jong en oud maken
regelmatig een uitglijder. U kunt de
risico’s terugbrengen door een bad
kamer te realiseren met voldoende beweegruimte, antislipmaatregelen en
handgrepen op strategische plekken.
Laat de handgreep in de douche en op
de badrand plaatsen, dat zijn de plekken waar u er het meeste profijt van
heeft. Een inloopdouche valt te verkiezen boven een douchebak met een
instaprand waarover u kunt struikelen. Is
een douchebak toch de beste oplossing
voor u? Steeds meer leveranciers bieden
bakken met een bijzonder lage rand. 
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Foto’s: Geberit

Voor nog meer comfort kunt u een
extra breed toilet laten installeren.
Een andere ontwikkeling is het geurloze inbouwtoilet, zoals de Geberit
DuoFresh. Dit toilet hoeft u niet op
een ventilatiesysteem aan te sluiten.
Met één druk op de knop die boven
op het bedieningspaneel zit, wordt
de geurzuivering ingeschakeld, een
actief koolstoffilter,
ingeschakeld.
De geuren worden aangezogen en
passeren deze geurzuiveraar. Na een
spoeling wordt een reinigingsmiddel
gelijk
matig verspreid over het toilet,
ook onder de rand van de toiletpot.
Na tien minuten schakelt het systeem
zich automatisch uit. Deze oplossing
komt zeker van pas als het toilet in de
badkamer staat.
Een wandcloset moet schoon zijn en
blijven. Een spoelrandloos toilet als
de Rimfree van Sphinx minimaliseert
het boenwerk. Het toilet leidt het
spoelwater met een waterverdeler
gelijkmatig naar rechts, naar links en

direct de sifon in.

De VLOKvakman
uw badkamerspecialist!

Woningvertrekken Badkamer/toiletruimte

	
Zorg dat de vloer zo veel mogelijk vrij blijft. Daardoor oogt de
badkamer groter en wordt het schoonmaakwerk eenvoudiger.

Heeft u last van uw rug?

toilet

Bespaar ook

in de badkamer

energie

U bespaart eenvoudig en snel op
energie door een elektronische waterkraan bij de wastafel te laten
plaatsen. Zo voorkomt u dat het
water te lang blijft stromen. Op
jaarbasis scheelt dit niet alleen heel
veel water, maar ook warm tapwater. Ook het laten plaatsen van een
doorstroombegrenzer van water en
thermostatische mengkranen helpt
de energiekosten te drukken. Daarbij kunt u met een thermostaatkraan
voorkomen dat kleine kinderen zich
verbranden aan het hete water.
Iets minder lang douchen levert al
snel een flinke besparing op. Wist
u dat in een gemiddeld Nederlands
gezin verreweg het grootste deel van
het verbruikte water de doucheput
instroomt? Laat een waterbesparende douchekop plaatsen, zodat u het
waterverbruik nog verder inperkt. 
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Weinig ruimte voor twee wastafels? Een grote wastafel met veel
aflegruimte is handiger in het gebruik dan twee te kleine wastafels.

en het altijd schone

|

	
Weinig ruimte en toch badwensen? Wellicht doet u er verstandiger
aan voor een royale douche te kiezen dan voor een kleine douche en
een krap bad.

Het verstelbare, het geurloze

VLOK wijzer 2015

Tips van de VLOK-vakman
voor een kleine badkamer

Foto’s: Megat
egel

Woningvertrekken Badkamer/toiletruimte

Het onderhoud van
ongeglazuurde tegels
Heeft u gekozen voor ongeglazuurde
tegels, neem dan het onderhoudsadvies van de vakman ter harte. Vooral
vetvlekken zijn hardnekkig. Leveranciers bieden gecombineerde vet-, wasen vuiloplossers voor ongeglazuurde
tegels en natuursteen. U kunt de tegels en natuursteen ook preventief behandelen. Vraag de VLOK-vakman om
een passend advies. U voorkomt kalkvorming deels door na het douchen
na te spoelen met koud water. Want
koud water laat minder hechtend kalk
achter dan warm water.
De vakman maakt tussen de tegels
meestal cementgebonden voegen.
Gebruik daarom bij het reinigen van
tegels en voegen liever geen zure antikalkproducten.
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Advertorial Easy-Fit Installatiematerialen

Eenvoudig en snel een
badkraan monteren
Easy-Fitt’s muurbeugel kan
geleverd worden met verschillende push-in aanslui
tingen voor leidingen van
bijv. 10, 12, 15, 16, 20 of
22mm.

Importeur en distributeur van Kiwa-Komo gecertificeerde producten

Tijd, geld en energie besparen?
Gegarandeerd en eenvoudig in enkele seconden een water- en luchtdichte verbinding met demontabele insteekfittingen voor koper,
kunststof en CV-leidingsystemen.

Onze insteekfittingen zorgen voor een snelle en
eenvoudige montage op koper, CV-, en kunststof buizen, zonder knellen of solderen.

50% montagetijd besparen plus
100% op uw gereedschaps
kosten. Easy-Fitt systemen
voor de grootste flexibiliteit, de
meeste aansluitmogelijkheden
en hoogste kwaliteit.

Met slechts 7 manchetten op zak kunt u alle buisverbindingen
DN32 t/m DN125 in afvoersystemen maken
 Grote besparing in montagetijd
 Gunstige prijsstelling

 Hoge flexibiliteit: elke adapter verbindt 2 tot 4 buisdimensies
 Kan indien nodig ingestort worden
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Snel en eenvoudig aan te passen
naar de juiste maat, dus nooit meer
misgrijpen

 Toepasbaar op koper,
CV- en kunststof buizen
 (De-)montage zonder
gereedschap
 Tot 25 jaar garantie
 Bel ons voor úw
voordelen…
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Easy-Fitt Installatiematerialen BV
Celsiusstraat 20 • 1704 RW Heerhugowaard • www.easy-fitt.nl • Tel. 072 - 5345070
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Advertorial Kiwitz
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Doe het perfect.
Met overtuiging.
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Advertorial TixTop Voegcoating

TixTop geeft schimmels en
vuil geen kans
Met de beschermende en vuilafstotende
voegcoating van TixTop blijven voegen écht
als nieuw. Dat is wat je wilt voor de vloer,
badkamer, keuken of zwembad.

Kies voor een make-over
Is de uitstraling van de betegelde
ruimte verouderd? Lijken de plavuizen
in de woonkamer vies, ondanks verwoede schoonmaakpogingen? Kies

106
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Gebruik TixTop op nieuwe en
bestaande voegen
Zowel nieuwe als bestaande voegen
behandel je met TixTop Voegcoating.
Door nieuwe voegen preventief te
behandelen, voorkom je dat er vuil
intrekt. Bestaande voegen geef je
een nieuwe en frisse look met onze
producten. Verkrijgbaar in vier pakketten, afgestemd op de grootte van het
te behandelen oppervlak.

VLOK wijzer 2015

Schoonmaakmiddelen,
zeepresten,
kalk en andere vloeistoffen tasten de
voeg aan, waardoor schimmelgroei
onvermijdelijk is. Door voegcoating
aan te brengen wordt de voeg geseald
en beschermd tegen vervuilende invloeden van buitenaf. Schoonmaak
midelen, zeepresten, koffie, rode wijn
of andere gekleurde vloeistoffen trekken er niet meer in.
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dan voor een andere voegkleur met
TixTop Voegcoating. Een make-over
met een coating in wit of een andere
tint is vele malen goedkoper dan een
renovatie én net zo effectief. Kies de
kleur die bij jouw wensen past uit het
aanbod van 12 tinten. Maak de ruimte
weer als nieuw!

voor TixTop | na TixTop

Je kent het wel...

De doe-het-zelf oplossing voor
blijvend mooie en hygiënische voegen

Een mooie badkamer, maar vieze voegen...
Bij een bestelling van
een TixTop pakket.
Vul de couponcode in: VLOKwijzer
*Deze korting is geldig tot 31 december 2015

voor TixTop | na TixTop
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voor een dakopbouw en bij een hellend
dak voor een dakkapel. Hoe pakt de
VLOK Vakman zo’n klus aan? Voordat
hij aan de slag gaat, moet wellicht
een
omgevingsvergunning
worden
aangevraagd.
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Heeft u een trap die er
slecht aan toe is? Wellicht
dat renovatie met overzettreden mogelijk is.
U kunt kiezen voor overzettreden van
multiplex met een houten toplaag, van
wengé tot Frans eiken. Ook treden van
laminaat, massief hout en zelfs behoren tot de mogelijkheden. Met de treden kunt u zowel open als dichte trappen, rechte trappen en wenteltrappen

door de VLOK Vakman laten aanpakken. U kunt ook de aansluitende vloer,
het bordes en de overloop met hetzelfde hout of laminaat afwerken. Zo
creëert u een fraai geheel. Bijpassende
leuningen van hout of rvs maken het
plaatje compleet.

De vakman kan u ook adviseren over
reductie van contactgeluid, wat vooral van belang is bij trappen die tegen
een woningscheidende muur zijn
geplaatst. Er zijn systemen die naast
geluidsreductie de trap ook kraakvrij
maken.
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Een dakkapel is bouwkundig gezien
een relatief eenvoudige uitbreiding van
de woning. Vooral het maken van de
dakdoorbreking en de detaillering van
de dakkapel vraagt om aandacht. Want
u heeft recht op een goed geïsoleerde,
waterdichte dakkapel waar u vele jaren
plezier aan beleeft. De meeste dakkapellen zijn opgebouwd uit een houten
draagconstructie met een kozijn. In het
kozijn komt een eventueel te openen
raam. De hoeveelheid glas, officieel

Traprenovatie de oplossing voor uw trap?

|
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Dit kunt u zelf controleren via www.
omgevingsloket.nl en het resultaat
overleggen met de vakman. Meestal
is de dakkapel op het achterdak en
het zijdak vergunningsvrij. Een dakkapel aan de voorzijde kan wel vergunningsplichtig zijn.

VLOK wijzer 2015

Woningvertrekken Trap, zolder en dak

Meer ruimte en wooncomfort met
een dakkapel en dakopbouw

Kies voor een brandwerende
metalen zoldertrap.
Dat is wel zo veilig.

VLOK wijzer 2015

Woningvertrekken Trap, zolder en dak

Wilt u meer woonruimte of meer licht op
zolder, dan kunt u bij een plat dak kiezen

14-11-14 17:47

bereikbare zolder
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Wilt u de (bergings)zolder beter bereikbaar maken? Dan kunt u kiezen om een
vouwbare zoldertrap te laten plaatsen
die ook lang genoeg brandwerend is.
Er zijn trappen leverbaar met een brandwerendheid van
maar liefst 120 minuten. De VLOK Vakman zal bij de
montage een zolderluik met afdichtband tussen het luik
en de kast plaatsen. Deze constructie voorkomt dat rook
en/of vuur zich snel kunnen verplaatsen. Een dergelijke
trap verhoogt niet alleen de veiligheid van u en uw huis
genoten. De betere exemplaren zijn zonder noemenswaardige inspanning eenvoudig in te klappen en beschikken
over een leuning. Een trap met uitschuifbare voeten aan
de onderzijde heeft de voorkeur, omdat de vakman de
lengte van zo’n trap snel kan bepalen.
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Met rvs-trapverlichting en
balustrades met geïntegreerde led-verlichting kan
de vakman een fraaie én
veilige trap opleveren.
De trapverlichting schakelt automatisch aan in dankzij een bewegingssensor. U hoeft nooit meer naar het
lichtknopje te zoeken. Leveranciers
bieden ook lichtkleurprogramma’s met
een- of meerkleurige led-modules. Zo
kunt u de trap een sfeer en uitstraling
geven die perfect bij uw woninginrichting past. Laat u over de mogelijkheden door de VLOK Vakman bijpraten.
Hij kan u informeren over systemen

trap

met accu’s waarbij hakwerk achterwege blijft. Ook kunt u voor systemen
kiezen die op het lichtnet worden aangesloten. De vakman zal de aansluiting van dergelijke verlichting in de leuningdrager
kunnen wegwerken.
Bij deze toepassing blijft
de adapterkabel nodig,
omdat led-verlichting een
laagspanningsysteem
is dat niet direct op
het 230 volt netwerk
kan
worden
aangesloten.


Woningvertrekken Trap, zolder en dak

Een veilige, fraai verlichte

Meer ruimte dankzij een spiltrap
Wilt u ruimte besparen in
de woonkamer? Dan kunt
u kiezen voor een ruimtebesparende, open trap die
leverbaar is als standaard
gebogen trap, rechte of
spiltrap.
Omdat leveranciers dergelijke trappen
als bouwpakket kunnen leveren, zijn
de trappen in een dag te plaatsen.
Moet de vakman hak en- breekwerk
uitvoeren, dan zal de klus wat langer

duren. U kunt zelf uitrekenen hoeveel
treden nodig zijn, om een idee van
de kosten te krijgen. Is de traphoogte
van vloer tot aan de bovenzijde van de
vloeretage 280 cm? Dan is een trede
precies 21 cm hoog. Deel 280 door
21 en u krijgt als uitkomst 13 treden.
De traphoogte wordt 13 x 21 = 273 cm.
De VLOK vakman plaatst een vloerplaat van ongeveer een centimeter.
Hij zal dan aan de bovenzijde nog
zo’n 6 cm meter ruimte moeten
opvullen.
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Een beter

vakman zal een gat in het dak moeten
maken voor een trap en leidingen aanleggen voor de verwarming en elektra.
Het gat wordt meestal gemaakt door
een gespecialiseerd bedrijf. Reken op
een klus die gauw zes weken duurt.
Meestal is binnen een week de constructie wind- en waterdicht, dus u
hoeft zich geen zorgen te maken over
wateroverlast door regen.
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gestemd op de panbreedte, zodat de
pannen goed aansluiten op de zijwanden, de wangen, van de kapel.
De dakdoorbreking, ook daksparing
genoemd, is de meest riskante klus. U
mag verwachten dat de VLOK Vakman
het dak vóór doorbreking nauwkeurig
inspecteert. Hij zal een constructeur
inschakelen die een constructieberekening opstelt.
Heeft uw woning een plat dak? Dan
is de dakopbouw een geschikte oplossing als woninguitbreiding. De VLOK
Vakman zorgt voor zo weinig mogelijk overlast door de klus van te voren
tot in de puntjes voor te bereiden. De
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Woningvertrekken Trap, zolder en dak

daglichtopening genoemd, moet bij
bestaande woningen minimaal 5 m²
van het totale vloeroppervlakte bedragen. Dient een beweegbaar raam
als vluchtweg bij brand, dan zal de
vakman dit raam niet hoger dan een
meter boven de vloer plaatsen, zodat
het raam snel bereikbaar is. Ook gelden minimale maten voor dit raam. Het
is sowieso aan te raden bij uitbreiding
met een dakkapel en een dakopbouw
de brandveiligheid van uw woning met
de vakman te bespreken. Verwerking
van brandveilige materialen en rookmelders zijn aan te bevelen. De breedte van de dakkabel wordt meestal af-
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Advertorial Ubbink

High five voor de Ubbink 5-serie!
De 5-serie van Ubbink is een complete lijn
dakdoorvoeren, die design combineert met
topprestaties!

VLOK wijzer 2015
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Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren biedt een oplossing voor
rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of
combinaties daarvan. De dakdoorvoeren kenmerken zich niet alleen door
een uitstekende werking, veiligheid en
duurzaamheid, maar ook door installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde
spiraaltechniek zijn ze gemiddeld 20%
compacter dan andere modellen op de
markt. Bovendien zijn deze dakdoorvoeren ook als onderdaks verlengde
versies verkrijgbaar. Kies met de 5-serie
voor een beter resultaat én uiterlijk!
De belangrijkste voordelen
van de 5-serie
 Slim en slank design
 Eenvoudige installatie,
optimale prestatie
 Kunststof constructie, licht in
gewicht, ongevoelig voor
beschadigingen en breuk
 Geschikt voor nieuwbouw en
renovatie
 BIM tekeningen beschikbaar via
www.ubbink.nl/bim
Tot de Ubbink 5-serie behoren:
Rolux 5G Deze rookgasafvoer kent
u al. De Rolux 5G presteert beter dan
welke doorvoer ook, als het gaat om
het voorkomen van recirculatie van
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Optimale bevestiging
Hellend dak
Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° Geschikt voor elke soort
pan en ieder type dakdoorvoer. Geen
voorraad verschillende pannen meer, u
heeft altijd de juiste!
Plat dak
WaterpRoof Plakplaat 100% water
dichte afwerking dankzij het geïnte
greerde rozet van PVC, EPDM of
bitumen. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en geschikt voor alle
dakdoorvoeren. Met de dakbedekking
van uw keuze heeft u de perfecte
hechting!

rookgassen en voldoet ruimschoots
aan de strenge eisen. Daarmee reduceert u de kans op storingen en vervuiling van de ketel.
NIEUW: MultiVent 5V specifiek
ontwikkeld voor de nieuwste mecha
nische afvoersystemen: klaar voor de
toekomst! Dankzij de stabiele lage
weerstand werkt deze ventilatiepijp
onder alle windomstandigheden perfect. Door zijn ook zeer geschikt voor
Luchtdichte afwerking
daken met dikkere isolatiepakketten.
Luchtdichte Doorvoermanchetten
NIEUW: Rolux 5G Combi combineert
Voor een luchtdichte en fraaie af
rookgasafvoer en luchttoevoer met
werking, ook achteraf toepasbaar!
een extra aansluiting Ø 125 mm voor
bijvoorbeeld een mechanisch ventilawww.ubbink5serie.nl
tiesysteem. Leverbaar met PP of ALU
rookgasafvoerbuis.
NIEUW: MultiVent 5V Combi
uitgerust met een dubbele ventilatieafvoer Ø 125 mm, waardoor u de
SoloVent 5R
afvoer van mechanische ventilatie
en bijvoorbeeld een wasMultiVent 5V
droger kunt combineren.
Rolux 5G
NIEUW: SoloVent 5R
rioolontspanningsdakdoorvoer voor
beluchting van de
binnenriolering.

Rolux 5G Combi
MultiVent 5V Combi

BouwBouw
jij al met
jij algemak?
met gemak?
Met de slimme
Met renovatie
de slimmeoplossingen
renovatie oplossingen
van Ubbinkvan Ubbink
Folies:
vochtregulerende
folies en
accessoires

Productadvieslijn:
Productadvieslijn:
voor al je vragen over de
voor al je vragen over de
verwerking en toepassing
verwerking en toepassing

Folies:
vochtregulerende
folies en
accessoires

Ubiflex: gemakkelijk Ubiflex: gemakkelijk
en snel verwerkbare en snel verwerkbare
loodvervanger, licht loodvervanger, licht
in gewicht en duurzaam
in gewicht en duurzaam
Dakdoorvoeren:
Dakdoorvoeren:
voor rookgasafvoer, voor rookgasafvoer,
(mechanische) ventilatie,
(mechanische) ventilatie,
rioolontspanning of rioolontspanning of
combinaties daarvan* combinaties daarvan*
* De Rolux 5G, Rolux 5G Combi, * De Rolux 5G, Rolux 5G Combi,
SoloVent 5R, MultiVent 5V en SoloVent 5R, MultiVent 5V en
MultiVent 5V Combi maken deelMultiVent
uit van de5V Combi maken deel uit van de
Ubbink 5-serie, een complete lijnUbbink
dakdoor5-serie, een complete lijn dakdoorvoeren waarbij design is gecombineerd
voeren waarbij design is gecombineerd
met topprestaties. Deze nieuwste
met
generatie
topprestaties. Deze nieuwste generatie
doorvoeren biedt veiligheid, duurzaamheid
doorvoeren biedt veiligheid, duurzaamheid
en installatiegemak. Kies voor de
en5-serie
installatiegemak. Kies voor de 5-serie
voor een beter resultaat én uiterlijk!
voor een beter resultaat én uiterlijk!

WaterpRoof Plakplaat:WaterpRoof Plakplaat:
100% waterdichte
100% waterdichte
afsluiting plat dak doorafsluiting plat dak door
geïntegreerd rozet
geïntegreerd rozet
Purilan dakraam:
Purilan dakraam:
licht in gewicht, diverselicht in gewicht, diverse
pangebonden uitvoeringen
pangebonden uitvoeringen
dus zeer geschikt voor dus zeer geschikt voor
renovatie, voorgevormde
renovatie, voorgevormde
of universele indekstukken
of universele indekstukken
en geen losse onderdelen
en geen losse onderdelen
Universele Ubiflex
Dakdoorvoerpan:
één pan voor alle
dakhellingen 15°-55°,
geen voorraad nodig

Universele Ubiflex
Dakdoorvoerpan:
één pan voor alle
dakhellingen 15°-55°,
geen voorraad nodig

Compleet
Compleet
uit je dakuit
met
je dak
Ubbink!
met Ubbink!
Ubbink biedt een breed
Ubbink
assortiment
biedt eenvan
breed
producten
assortiment
voor het
van hellende
producten
envoor
het het hellende en het
platte dak. Eenvoudige
platte
montage
dak. Eenvoudige
en slimme montage
oplossingen
en slimme
zijn kenmerkend
oplossingen
voor
zijn kenmerkend voor
de Ubbink producten.
deBovendien
Ubbink producten.
sta je er met
Bovendien
de maatwerkondersteuning
sta je er met de maatwerkondersteuning
door de Productadvieslijn
door de
nooit
Productadvieslijn
alleen voor. Bouw
nooit
jij alleen
al metvoor.
gemak?
Bouw jij al met gemak?

Ubbink, Ubbink,
dat werkt
dat
wel
werkt
zo makkelijk!
wel zo makkelijk!
www.bouwjijalmetgemak.nl
www.bouwjijalmetgemak.nl
UBB Adv ZZP campagne dakUBB
195x195.indd
Adv ZZP campagne
1
dak 195x195.indd 1
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FAKRO leidt specialisten op

FAKRO Trainingscentrum

Het trainingsprogramma van FAKRO laat u als montagebedrijf opleiden tot
een specialist in de producten van FAKRO. Middels het doorlopen van het
gehele trainingsprogramma wordt u opgeleid tot een echte FAKRO specialist.
Deel 1: Basiskennis
De basiskennis training geeft u waardevolle informatie over ons productassortiment en advies en tips over het correct inbouwen van FAKRO dakramen.
Deel 2: Product specialist
Deel 2 van het trainingsprogramma geeft praktijkgerichte uitleg over
alle belangrijke kenmerken van het dakraam, zoals inbouwhoogte,
daglichtopbrengst en inbraakpreventie en onder begeleiding van een trainer
bouwt u zelf een FAKRO dakraam in.
Voordelen FAKRO specialist
1. Vermelding als FAKRO specialist op montagedienst.fakro.nl
2. Extra opdrachten binnenhalen via FAKRO Montagedienst
3. 24/7 snel en gemakkelijk producten bestellen via de webshop
4. Profiteer van aanbiedingen en acties uitsluitend voor specialisten

FAKRO PRODUCTASSORTIMENT
FAKRO is producent van een uitgebreid assortiment die uw ruimte comfortabel maken. In het trainingscentrum van FAKRO worden alle
productgroepen getoond. Hiertoe behoren de volgende productgroepen:
Dakramen
• tuimeldakramen,
• tuimeldakramen met verhoogde tuimelas,
• tuimeldakramen met verhoogde tuimelas en benedenlicht,
• uitzet-tuimeldakramen,

•
•
•
•

balkondakramen,
uitstapdakramen,
lichttunnels,
lichtkoepels en platdakramen.

Binnen- en Buitenzonweringen
• jaloeziëen,
• standaard rolgordijnen,
• rolgordijnen met zijgeleiding,
• verduisteringsrolgordijnen,

•
•
•
•
•

geplisseerde gordijnen,
insectenhorren,
buitenzonweringen,
rolluiken,
(elektrische) bedieningssystemen.

Zoldertrappen
• houten uitklapbare zoldertrappen,
• metalen uitklapbare zoldertrappen,
• schaartrappen,
• schuiftrappen,

•

molenaarstrappen.

Zonnecollectoren
• enkelvoudige zonnecollectoren,
• gekoppelde zonnecollectoren,
• complete zonnecollectorsystemen.
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PRAKTIJKERVARING
Tijdens de inbouwtraining geeft

FAKRO advies en nuttige tips over
het correct inbouwen van een
dakraam.

Trainingscentrum

i

PRODUCTKENNIS
Wij vertellen u over
onze herkomst en onze
visie en voorzien u van
waardevolle informatie
over ons
productassortiment.

Meld u nu GRATIS
aan voor een training. Ga naar

www.fakro.nl/trainingscentrum
en schrijf u vandaag nog in!

www.fakro.nl/trainingscentrum
www.fakro.nl/trainingscentrum

PROMOTIE
Onze gecertificeerde installateurs

worden aanbevolen middels onze
website en ontvangen
promotiemateriaal.

MEER
OMZET
Door uw opgedane kennis van

onze daglichtoplossingen en het
toepassingsgebied optimaliseert
u uw verkoopgesprek door
gerichtere oplossingen aan
te bieden aan uw klant.

VOLG ONS OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/FAKRONEDERLAND
VOLG ONS OP FACEBOOK
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DAKPANPLATEN, ISOLATIE, DAKBEDEKKING,
DAK- EN WANDPLATEN, ZETWERK OP MAAT
GEMAAKT EN ALLE BIJBEHORENDE
BEVESTIGINGSMIDDELEN.

1

2

Luchtdichtheid
TOES VERKOOP HANDEL

Wij maken een scherpe aanbieding!
Witte Paal 259, 1742 LB Schagen - Tel.: 0224-216518 - E-mail: verkoophandel@toes.nl - www.toesverkoophandel.nl

GEEF OUDE PLATTE EN HELLENDE DAKEN EEN NIEUW LEVEN!

GacoPro

De snelst verwerkbare én luchtdichte
zolderisolatie voor hellende daken.
Bespaar tijd én geld met de nieuwe
zolderisolatie SlimFix® Deco.
• Een enorme besparing, zowel op materialen als in tijd
• Op lengtespeciﬁcatie leverbaar = minder zaagwerk en snij-afval
• Standaard verkrijgbaar in Rc 2.5, 3.0, 3.5 en 4.0
• Een luchtdichte afsluiting zonder extra handelingen dankzij het gepatenteerd
Deco proﬁelsysteem
• Een stootvaste witte zichtzijde
Voor meer informatie kijk op onze website of bel 0493 - 49 81 11
www.isobouw.nl/SlimFixDeco
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SlimFix® Deco: minder materialen, sneller
verwerkbaar

Owachem B.V.

Tel. 0416 - 34 79 58 E-mail: info@owachem.nl www.owachem.nl
20138226_SlimFixDeco_195x195.indd 1
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Benodigde materialen bij bestaande systemen

ET

www.gacoflatroofingsolutions.com

Decoratie

SlimFix® Deco:

BI

• 100% siliconen
• Gegarandeerd bestand
tegen staand water
• Witte afwerking zorgt voor
een UV- en warmtereflectie van meer dan 80%!

• Het snelst en gemakkelijkst
aan te brengen
• Lange levensduur
• Lange garantie
• Beste prijs-kwaliteitverhouding
• Werkt op de meeste
daktypen

Isolatie

NU O
O

Neem contact
op met:

3

ERN

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

IE K

‘ALLES VOOR DAK EN GEVEL’
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Woonkwaliteit
K Beveiliging
K Bouwmaterialen, -duurzaamheid
K Duurzaam klussen tips
K Wooncomfort
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Matig hang-en-sluitwerk is eenvoudig
te herkennen aan de dunne schilden
en het ontbreken van het SKG-keur.
Een beetje inbreker kraakt het slot binnen dertig seconden met de schroevendraaier en de waterpomptang.
Vooral huizen van vóór 2001 zijn voorzien van dit type hang-en-sluitwerk.
Destijds werd niet getest hoe een inbreker tekeer kan gaan. Na aanpassing
van de testen hebben de fabrikanten
hun producten verbeterd. Zij bieden
sindsdien SKG**- en SKG***-beslag.
De schilden zijn dikker en schroefloos
aan de buitenkant, en de cilinder ligt
vlak in het schild, zodat een tang geen
kans maakt.

Vraag de VLOK-vakman naar de beste oplossingen
om uw huis te beveiligen.
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Maar inbrekers hebben hun werkwijze
aangepast en gebruiken tegenwoordig een kerntrekker.
Bij het kerntrekken wordt met een machine een gehard stalen trekschroef in
de slotcilinder gedraaid. Vervolgens
zet de inbreker een klauwhamer of
een kerntrekker, waarmee een in het
slot gedraaide schroef met zoveel
kracht naar buiten wordt getrokken
dat de cilinder bezwijkt. Zelfs de bout

waarmee de cilinder in het slot vastzit,
verbuigt onder de opgewekte krachten. Cilinders van het niveau SKG** en
een aantal oudere typen SKG***-cilinders zullen bezwijken.
Helaas neemt deze inbraaktechniek
toe. Inmiddels is een kerntrekbeveiliging dan ook een eis geworden voor
het Politiekeurmerk Veilig Wonen
Nieuwbouwwoningen.
Beveiligen?
Meerdere mogelijkheden
Fabrikanten leveren intussen beslag
dat het kerntrekken van de slotcilinder tegengaat. Wilt u de woning laten
beveiligen met robuuster hang-ensluitwerk? Dan heeft u meerdere mogelijkheden. U kunt de VLOK-vakman
moderne SKG***-cilinders laten plaatsen die bestand zijn tegen inboren.
Deze cilinders zijn voorzien van mangaanstalen plaatjes en geharde stiften.
U kunt ook de schilden of rozetten
laten vervangen door exemplaren
met een uittrekbeveiliging. Een meedraaiend plaatje dat over de cilinder
valt, verhindert het uittrekken van de
cilinder. Vervanging van de SKG**-cilinder is dan niet noodzakelijk, maar
wel aan te bevelen. Degelijke cilinders
leveren fabrikanten met een gewone
sleutel of een keersleutel – handig in

Woonkwaliteit Beveiliging

Tip van de
VLOK-vakman

Defecte apparaten

veroorzaken

vaak brand

Een defect apparaat of een verkeerd
gebruik ervan blijkt vaak een belangrijke oorzaak van brand te zijn.
U voorkomt zelfverhitting van elektrische apparaten door ze niet onnodig
aan te laten staan. Steek ook niet te
veel stekkers in een stekkerdoos en
verbind volle stekkerdozen niet met
elkaar.
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degelijk beslag overslaan. Er zijn tenslotte genoeg andere huizen
waar zij met hun breekijzers, boormachines en schroevendraaiers
sneller hun slag kunnen slaan. Investeren in modern inbraakwerend
hang-en-sluitwerk is dan ook zinvol.

het donker – met een complex sleutelprofiel, wat ongeautoriseerd kopiëren
lastig maakt. U zit er helemaal veilig
bij als daarnaast de deur is uitgevoerd
met een meerpuntssluiting. Deze sluiting gaat ook het kromtrekken van de
deur tegen, wat helpt tegen inbraak
én de stookkosten drukt. Vergeet niet
eenvoudig te bereiken deuren van tuinen, balkons en terrassen ook te laten
beveiligen. En laat barrièrestangen
bij klepramen plaatsen, dat is wel zo

veilig.

|

Goed hang-en-sluitwerk:
een veilig gevoel

Het vakblad KlusVisie testte een slot met een SKG**-cilinder met
gewoon beslag dat op veel buitendeuren zit. Het slot was
met behulp van een schroevendraaier en een waterpomptang binnen tien seconden van de deur af. Inbrekers boren
dit type cilinderslot ook vaak kapot. Daarna was een SKG***-cilinder met beslag met antikerntrekbeveiliging aan de beurt. De cilinder
viel niet kapot te boren. Dankzij het meedraaiende plaatje van het
schild, dat over de cilinder valt, lukte de truc met de trekschroef ook
niet. Na zeven minuten gaven de testers het op.
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Werkelijk inbraakwerend hang-en-sluitwerk geeft u een
veiliger gevoel. Want ongenode gasten zullen een woning met

14-11-14 17:47

kosten van een product. Hoe lager de
schaduwkosten, hoe duurzamer een
product. De Milieuclassificaties op de
website www.nibe.info visualiseren
het resultaat van de productvergelijking op milieugebied.
De milieutechnisch beste producten
binnen een productgroep komen in
aanmerking voor een DUBOkeur®
certificaat. Door zijn strenge, maar
wetenschappelijke normen, is DUBOkeur® inmiddels breed gedragen.

En als je in het woud van duurzame
houtkeurmerken tussen al die bomen
het bos niet meer ziet, kijk dan eens
op www.tpac.smk.nl
Tenslotte zijn er inmiddels ook allerlei handige apps beschikbaar, zoals
de Keurmerkenwijzer, de Recycle
manager, de CO2calculator.

VLOK wijzer 2015
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Hoe kunnen materialen op milieugebied vergeleken worden? Om een
goed beeld te kunnen krijgen van de
milieubelasting van een product, is het
noodzakelijk om een Levens Cyclus
Analyse te maken (LCA). Bij een LCA
wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. Hierbij wordt
onder meer gekeken naar winning van
de grondstof, bewerking, transport,
levensduur, onderhoud en afval.
De effecten worden via een rekentool
vertaald in de zogeheten schaduw-

1.	Hergebruik van producten en
zorgvuldig slopen.
2.	Levensduur materiaal afstemmen
op functie, waarbij je met name
moet denken aan materialen,
die buiten of in een vochtige
omgeving lang mee moeten
kunnen.
3.	Vernieuwbare grondstoffen, zoals
hout, bamboe, schapenwol, vlas
en stro.
4.	Herbruikbare en recyclebare
producten, waarbij PVC genoemd
wordt waar de hoge mate van
recyclebaarheid de milieubelasting
van de productie sterk reduceert.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 122-123

Meer
wetenschappelijk
gerichte
informatie
is
te
vinden
op
www.groenegrondstoffen.nl.

De eerste 15 jaar heeft de VLOK gewerkt
aan erkenning van het bijzondere karakter
van het allround vakmanschap.
Daarvoor werd het ambachtsveld
vooral bepaald door allerlei afzonderlijke beroepen. De tweede periode van
15 jaar stond in het teken van het
borgen van kwaliteit door middel
van goede algemene voorwaarden,
onafhankelijke geschillen
regeling en
de unieke nakomingsgarantie. Bovendien heeft de VLOK het terrein van het
klussenbedrijf in kaart gebracht via de
door de overheid erkende beroeps
opleidingen
Servicemedewerker
Gebouwen (MBO niveau 2) en Allround Ondernemer Klussenbedrijf
(MBO Niveau 3) en via een tiental
door de Stichting Bouwresearch (SBR)
Vakwijzers. De
uitgebracht Verbouw
komende jaren zullen in het teken
staan van communicatie. De VLOK zal
nu aan de consument duidelijk maken
wat de klant van een goed klussen
bedrijf mag verwachten en waar
de klant een goed klussenbedrijf kan
vinden.

Voor de leden heeft de VLOK een
speciaal logo ontwikkeld, dat van de
VLOK-Erkend Klussenbedrijf. Voor het
VLOK-lidmaatschap moet je namelijk
wel iets doen. Je tekent ervoor, dat je
de afspraken met jouw klant nakomt.
De VLOK garandeert vervolgens naar
de klant via de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden.
Steun van consumentenorganisaties
Vertrouwen en zekerheid zijn van extra invloed op de keuze van de klant.
Het ligt ook aan de basis van een
duurzame relatie tussen klussenbedrijf
en consument.
De VLOK heeft al sinds 1998 afspraken met de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis gemaakt
om consument en klussenbedrijf
wederzijds vertrouwen en zekerheid
te geven.

De consumentenorganisaties hebben
daarom een nieuw logo ontwikkeld.
Een logo, dat de klant wijst op bedrijven die tweezijdige algemene voorwaarden hanteren. Tweezijdig houdt
in, dat zij door het bedrijfsleven zijn
opgesteld en door de consumentenorganisaties zijn goedgekeurd. Met
deze algemene voorwaarden kunnen
consument en klussenbedrijf eerlijke
en klantvriendelijke afspraken maken.
En VLOK-erkende klussenbedrijven
doen dat!
Voor meer informatie: www.vlok.nl.

Woonkwaliteit Bouwmaterialen, -duurzaamheid

het best te rade gaan bij het Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie:
www.nibe.org

Duurzame relatie
consument en klussenbedrijf
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bouwmaterialen

Je kunt ook de gratis Infobladen van
SBRCURnet inzien, met name nr. 444
– Verantwoord (ver)bouwen: keuze
van materialen. Hierin wijst men op
vier oplossingsrichtingen om tot een
juiste keuze te komen.

De VLOK is al sinds 1983 dé brancheorganisatie voor klussenbedrijven.

|

Duurzaamheid van

Behalve in boekvorm en via de bovengenoemde site, kun je de milieuclassificaties ook met een gratis app op je
telefoon raadplegen, met de meest
actuele stand van zaken!

VLOK wijzer 2015
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Om iets te weten te komen over de
duurzaamheid van bouwmaterialen kun je

14-11-14 17:47

www.raabkarchergreenworks.nl

www.gratisaftehalen.nl
vraag en aanbod van overtollige
materialen en goederen

Informatie over
subsidies en lenen

www.triodos.nl
een bank met duurzaamheid in
zijn vaandel

www.houhetwarm.nl
bemiddelingssite en toegang tot
ebook over isolatiematerialen

www.meermetminder.nl
adviezen van energiebedrijven, de
bouw- en installatiesector
over energiebesparen

www.comparemysolar.nl
vergelijk aanbod lokale installateurs

www.energiesubsidiewijzer.nl
van de Stichting
Meer Met Minder

www.duurzaamthuis.nl
duurzame oplossingen in en
rondom het huis

www.repaircafe.nl
Weggooien? Mooi niet!

www.vibaexpo.nl/
index-duurzame-bouw

www.ikinvesteerslim.nl
samenwerking tussen Rabobank,
ASN-bank en de rijksoverheid

leem.startpagina.nl
een verzamelpunt van (inter)nationale sites over leemtoepassingen

www.duurzamehuizenroute.nl
je klant kan er een goede referentie opzette!

www.slimwoner.nl
acties van de Stichting
Natuur & Milieu

www.greenloans.nl
lenen bij een 100% dochter van
de ABN-AMRO-bank

www.woonwijzermedia.nl
verzorgt praktische uitgaven, die
gemeenten, woningbouwvereniging en klussenbedrijven kunnen
verspreiden onder huurders

www.verbeteruwhuis.nl
kijk met welke maatregelen je
kunt besparen

VLOK wijzer 2015
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www.bouwboulevard.com
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www.groenebouwmaterialen.nl
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Duurzaam Klussen: links

En dan zijn er natuurlijk bedrijven, die zich specialiseren in
de levering van duurzame bouwmaterialen en hierover vaak
ook trainingen verzorgen om die materialen goed te kunnen
verwerken:

14-11-14 17:47

www.informatiecentrum
ecofactorij.nl
innovatieve duurzaamheid

www.energieplein20.nl
voor iedereen die sneller
energiebesparing in de
bestaande bouw wil realiseren

www.de12ambachten.nl
eenvoudige en betaalbare
ecologische technieken

www.nsg.nl
Nederlandse Stichting
Geluidshinder

www.rijksoverheid.nl/
bouwregelgeving
diverse brochures, informatiebladen en links

www.milieucentraal.nl
alles over energie en milieu in
het dagelijks leven

www.woningchecklist.nl
voorkom 9 woonteleurstellingen

www.omgevingsloket.nl
informatie over de omgevingsvergunning

www.nibe.org/nl
Nederlands Instituut voor
bouwbiologie en ecologie

www.vacpuntwonen.nl
kennis en adviescentrum
voor gebruikskwaliteit van
woning en woonomgeving

www.ecolandhuis.nl
een toekomstgerichte woning
met een laag energieverbruik,
eventueel geheel energieneutraal (EPG 0).

vrom.bouwbesluit.com
bouwbesluit 2012 online

www.sbrcurnet.nl
onafhankelijk kennisnetwerk
voor de bouwsector

www.verbouwportaal.nl
waaraan een verbouwing
moet voldoen

www.samengroen.com
totaalconcept voor duurzaam
wonen

energielabel-checker.rvo.nl
check hier het energielabel
van uw woning

www.infodwi.nl
over veilige drinkwaterinstallaties

www.033energie.nl
bedrijfsleven en overheid
werken samen om inwoners
van Amersfoort te helpen
hun woningen energiezuiniger
te maken

www.energieambassade.nl
beter wonen met minder
energie

Woonkwaliteit Bouwmaterialen, -duurzaamheid

Instellingen
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MONTAGE
PLAATMATERIAAL?
Er is een disclaimer van toepassing.

Uw specialist in
Lijm, Kit en PUR!

Scan de QR-code voor instructiefilm
Houtinformatielijn 0900 5329946 (€ 0,15 pm)

www.soudal.com

ADVERT240

ADVERT240_Nederland_Soudal_Algemeen_PRO_82,5x80mm.indd 1

Centrum Hout helpt en
ondersteunt bij nieuwbouw
en renovatie met hout.

06/11/14 10:22

Maakt daarom gebruik van:
Houtinformatielijn: 0900 5329946

(€ 0,15 p/min)

Let’s stick
together

n Houtspreekuur
(afspraak via houtinformatielijn)

www.houtinfo.nl
www.houtdatabase.nl
n www.centrum-hout.nl
n www.vriendenvanhout.nl
n
n

SLIMME EN INNOVATIEVE LIJMOPLOSSINGEN
VOOR WAND, VLOER, DAK, KELDER EN MONTAGE
Centrum Hout
Postbus 1380
1300 BJ Almere
Twitter: @CentrumHout

Bostik B.V.
De Voerman 8, 5215 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0) 73 6 244 244
www.bostik.nl

Bouwen aan een duurzame toekomst met hout
Bostik99_Bostik_Advertentie_VLOK_170x82-5.indd 1
VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 128-129
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Samen naar 100% duurzaam

Hout is bijzonder

Werk samen met ons aan duurzaam bosbeheer. De bossen verdienen
het, de generaties na ons verdienen het, de wereld verdient het!
Samen kunnen we het gewoon doen!

Heel veel van deze producten zijn al
gemaakt van duurzaam PEFC™ hout.
PEFC is het internationale keurmerk
voor duurzaam bosbeheer.

1.000.000 boseigenaren
en 16.000 bedrijven in
de handelsketen zijn

PEFC™ gecertificeerd.
Zij leveren duurzame
PEFC producten als
hout, meubels, vloeren,
tuinhout, bouwhout en tal
van andere producten.
In de winkels zijn de
producten herkenbaar
door het PEFC logo.

Helpt u ook mee?
Koop PEFC gecertificeerd hout en
houtproducten. Dank u wel!
PEFC /30-01-01

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd
130-131
PEFC Vlokwijzer.indd 1

Het keurmerk voor Duurzaam Bosbeheer | www.pefcnederland.nl

Dat geldt voor plaatmaterialen, balken, vloeren en gevelhout, maar ook
voor complete producten als kozijnen, deuren, dakramen, tuinhuizen
en erfafscheidingen.

Het is niet alleen milieuvriendelijk,
het is ook sterk, relatief licht en makkelijk bewerkbaar. Daarnaast is het
CO2 neutraal en hernieuwbaar materiaal, mits afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen.
Producten uit het bos kom je eigenlijk overal tegen. Dat begint ’s ochtends al aan de houten ontbijttafel.
Bij iedereen staan er dagelijks producten op tafel, van hagelslag tot en
met thee en jus d’orange, die zijn verpakt in karton of papier dat van hout
is gemaakt. Wist u trouwens dat bossen ook vruchten, noten en de grondstof voor bijvoorbeeld medicijnen en
make-up leveren?
Natuurlijk komt hout dat gebruikt
wordt bij allerlei klussen ook uit een
bos ergens op de wereld.

Door te werken met duurzaam PEFC
gecertificeerd hout draagt u bij aan
de bescherming van de natuur. Een
boseigenaar die zijn bos beheerd volgens de eisen van het PEFC-keurmerk
zorgt er namelijk voor dat het bos
in stand blijft. Zo blijven de bossen
bestaan, ook voor onze kinderen en
kleinkinderen. De toekomstige generaties.

U kunt zelfs een stap verder gaan
door niet alleen PEFC gecertificeerd
hout te gebruiken, maar ook een
PEFC Chain of Custody certificaat
te behalen. Dan werkt u niet alleen
met PEFC hout, maar kunt u met
uw PEFC certificaat aan uw klant
garanderen dat de herkomst van het
verwerkte hout in uw producten afkomstig is uit een duurzaam beheerd
bos. Tevens mag u het logo van het
PEFC-keurmerk op uw producten en
op uw website, factuur en briefpapier
plaatsen zodat het duurzaamheidsaspect van uw bedrijf duidelijk herkenbaar is voor uw klant.

Helpt u ook mee
Duurzaam Bosbeheer
te stimuleren?
Dank u wel!

14-11-14
11-11-14 17:48
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT

VOOR ELKE HOUTGERELATEERDE KLUS

Snel en
gemakkelijk
een oude vloer
vervangen?
VBI PS-renovatievloer

De VBI PS-renovatievloer is uitstekend hanteerbaar, ARBO-vriendelijk,
vederlicht en gemakkelijk te verwerken op moeilijk bereikbare plaatsen.
Ook ideaal in combinatie met vloerverwarming.
• handig • licht • snel
Meer weten?
Bel +31 (0)26 379 79 79 of bekijk www.youtube.com/user/vbinl

JONGENEEL.NL
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www.vbi.nl
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Faay droogbouwwanden, voor
duurzaam bouwen en renoveren
Duurzaam (ver)bouwen is voor steeds meer opdrachtgevers en bouwers een must. Faay Vianen is dé
specialist in ecologische droge afbouwsystemen:
• (her)indeling van bestaande en nieuwe interieurs
• gemaakt van hernieuwbare grondstoffen
• duurzaam geproduceerd.
Faay-wanden kunnen zelfs hergebruikt worden.
Over duurzaam gesproken!
Een oplossing voor elk afbouwproject:
• droge, natte en hygiënische ruimten
• retail, utiliteitsbouw, woningen
• ook voor transformatieprojecten
VP separatiewanden
De verdiepingshoge VP-wandpanelen, op basis van
hernieuwbare grondstoffen, hebben een massieve
kern van vlasscheven met aan weerszijden een
gipskartonplaat. Een VP-wand is tot 40% sneller*
te plaatsen (stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating in één). De VP-panelen zijn ook de basis
voor woningscheidende wanden (met spouwconstructie) met een zeer hoge brandwerendheid
tot 120 minuten.
* dan traditionele droogbouwwanden

Voordelen
• hoge brandwerendheid
• hoog thermisch en akoestisch
comfort
• 6 hoogtematen (minimaal
zaagverlies)
• iedere afwerking mogelijk,
ook af fabriek afgewerkt
mogelijk
• spijker- en schroefvast
zónder pluggen en
achterhout: schroef 110 kg,
houtdraadbout 230 kg
• 2 verticale leidingschachten per paneel
HV70 BinnenKlimaatwand
De HV70 (BinnenKlimaatwand) is een ademende
separatie- of voorzetwand die binnenluchtkwaliteit,
thermisch comfort en akoestiek verbetert. De HV70
heeft een vlasvezelkern met aan weerszijden een
houtvezelplaat van 20 mm. Daarop kan een natuurlijke, ademende afwerklaag naar keuze worden
aangebracht. Bijvoorbeeld leemstuc of kalkpleister
in elke gewenste kleur. Ideaal voor scholen,
gezondheidszorginstellingen en woningen.

↑ Door de flexibiliteit van FAAYseparatiewanden zijn in elk
bouwvolume ruimten in te delen.
Voordelen
• ecologisch geproduceerd van hernieuwbare
grondstoffen en biobased materialen
• volledig herbruikbaar en recyclebaar
• damp-open (minder CO2 in verblijfsruimte)
• minder galm van binnengeluid, betere demping
van buitengeluid
• houdt kou en warmte beter buiten (leemstuc)
• 4 hoogtematen (minimaal zaagverlies)

Kapitaal genereren door na-isoleren
U wilt uw pand energiezuiniger maken? Voldoen aan de steeds strengere EPC-norm?
Kies dan voor slimme thermische na-isolatie. Na-isoleren met Faay-wanden biedt meer
comfort bij een lager energieverbruik. Dat is goed voor u. Goed voor het milieu. En goed voor
uw portemonnee! Bel (0347) 37 66 24 of kijk op faay.nl.

Kijk op faay.nl. Of bel (0347) 37 66 24.
onuitputtelijke
grondstoffen

↑ Faay-wanden in de natte ruimten van de
Wijnhaventoren (Den Haag).

FAAY-Vlok-advertentie.indd 1
VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 134-135

↑ De Ideeënfabriek (Uden) koos Faay-wanden uit
oogpunt van isolatie, akoestiek en uitstraling.

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

dubo

↑ De Faay HV70 wand bewijst zijn ademende,
luchtzuiverende kwaliteiten.

08-10-14 10:41

FAAY-Vlok-adv-na-isoleren.indd 1
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televisie

toestellen, opladers, audio-

zij een open haard in de huiskamer
21°C, dan schakelt bij evohome een
regelaar in bijvoorbeeld een te koude
studeerkamer rechtstreeks de ketel
aan. Het systeem kunt u door de VLOKvakman snel en zonder hak- en breekwerk laten installeren.

apparatuur en zo meer.
Ze staan uit maar verbruiken toch
stroom, per apparaat voor een paar

Kies voor meer wooncomfort én
een lagere energierekening

Honeywell biedt bij evohome een app
voor uw smartphone of tablet waarmee u de verwarming op afstand aan
of uit kunt schakelen. Het systeem
werkt ook als een aantal radiatoren

Mijn Groene App:
een praktisch hulpmiddel
bij energiebesparing
Wilt u snel kunnen bepalen met welke producten en maatregelen u energie bespaart en de woning verduurzaamt? Raadpleeg dan Mijn Groene
App. U hoeft geen lange vragenlijsten
in te vullen of ingewikkelde schema’s
te doorlopen. U krijgt een leveranciersonafhankelijk besparingsadvies.
U kunt ook de energiebesparingstest
van www.energiebespaarwijzer.nl
doen.


Laat warmtelekken

opsporen
Woningen lekken via koudebruggen
warmte. U kunt deze warmtelekken
laten opsporen door de VLOK-vakman die beschikt over een warmtebeeldcamera. Tijdens de inspectie
kunt u dan met de vakman mee
kijken. Ook ongewenste maar lastig
te traceren luchtstromen kunnen het
wooncomfort flink aantasten. Laat
de vakman ook de luchtdichtheid
van uw woning detecteren.
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Nieuwe systemen gaan een stap verder. Zo biedt Honeywells evohome een
individuele zoneregeling. Regelaars op
de radiatoren sturen bij een warmtevraag individueel de verwarmingsketel
aan. En met de evotouch, een digitaal
bedieningspaneel, kunt u vanuit de
woonkamer de regelaars op de radiatoren aansturen.
Met evohome speelt Honeywell in
op de ontwikkeling dat steeds meer
woonkamers worden bijverwarmd
met allesbranders, pelletkachels en
open haarden. De kamerthermostaat
zal door deze kachels minder vaak
aanslaan, waardoor de warmwatertoevoer naar de radiatoren in de overige kamers achterblijft. Is het dank-

lampjes

euro per jaar. Steek de stekker in de
stand-by killer en sloop de sluipstroom
door ook op de kleintjes te letten. Nog
een sluipstroomkostenpost: de deurbel. Vervang deze door een draadloze
deurbel op zonne-energie.
Overweeg ook de plaatsing van een
bewegingsmelder voor licht: ideaal
voor onder meer ouders van vergeetachtige pubers.


|

|
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drukken en het wooncomfort te verhogen.
De gangbare thermostaatkraan regelt na
instelling van de gewenste temperatuur
in een kamer de warmwatertoevoer. Deze
kraan is dus voor de aanvoer van warm
water afhankelijk van de instelling van de
kamerthermostaat.

U kent ze wel, de rode

Woonkwaliteit Wooncomfort

warm wanneer

Sloop de sluipstroom en ga
energieverspilling tegen

VLOK wijzer 2015

Overal lekker
u dat wenst

nog van gewone of thermostaatkranen is voorzien. Evohome is zowel geschikt voor radiator-, vloerverwarming
en combinaties hiervan als voor systemen met stadsverwarming.


Foto’s: Honeywell

Woonkwaliteit Wooncomfort

Thermostaatkranen voor radiatoren bieden
de mogelijkheid om de stookkosten te

14-11-14 17:48

Energie besparen
in drie eenvoudige
stappen

Snelle montage. Eenvoudige bediening.

www.getconnected.honeywell.com

1

2

Thermostaat
plaatsen

Internetmodule
aansluiten

3

Account
instellen

© 2014 Honeywell B.V. AD0397

De ronde kamerthermostaat van Honeywell is nu ook
te bedienen via een overzichtelijke app. Vanaf elke plek
binnen of buiten huis. Zo wordt de woning nooit meer
onnodig verwarmd en bespaar je honderden euro’s per
jaar. Maar weet je wat het leukste is aan deze nieuwe
topthermostaat? De Round Connected is zo eenvoudig
te installeren dat je de oude Round gewoon zelf kan
vervangen. In drie eenvoudige stappen!

TG165_Ad HVAC_A5_NL.indd 1

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 138-139

22/09/14 16:38

14-11-14 17:48

	
Plaats een microbelontluchter op de
radiatoren, want lucht in de radiatoren
vermindert de warmteafgifte.
Met de microbelontluchter presteert uw
cv-installatie beter zonder dat u er
omkijken naar heeft.
	
De brievenbusborstel houdt de
koude buiten.
	
Breng tochtstrippen aan, maar vergeet
niet te ventileren.

Vloerverwarming verwarmt via flexibele buizen de ruimte met minder warm
water. Bij vloerverwarming merkt u
dan ook pas na een uur of twee dat
de kamer opwarmt. Omdat de vloer
langzaam afkoelt, hoeft de ketel minder snel bij te stoken. Maar een een-

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 140-141

Heeft u weinig budget voor
woningisolatie, maar wilt u
toch een aanpassing van de
verwarming?
U kunt dan het beste kiezen voor centrale verwarming met snel opwarmende radiatoren. Wel kunt u overwegen

vloer- of wandverwarming te laten
installeren als bijverwarming. Beschikt
uw woning over grote raampartijen
die tot de vloer doorlopen? Overweeg
dan de installatie van vlak voor de ramen. Deze temperen de koude die van
de ramen af komt. De putten worden
verdiept in de vloer aangelegd en afgewerkt met een rooster. U hoeft dus
niet tegen radiatoren aan te kijken.
Heeft u voldoende budget
voor woningisolatie of een
goed geïsoleerde woning?
U kunt dan kiezen voor een verwarming met radiatoren of voor vloer- of
wandverwarming. U kunt ook over-

Beschikt u over een goed
geïsoleerde woning en wilt u
geen vloerverwarming?
Ziet u op tegen de ingrijpende verbouwing die de vloerverwarming vergt?
Overweeg dan de installatie van een
hoogrendementsketel met kleinere radiatoren die in staat zijn veel warmte
af te geven bij een lagere watertemperatuur.
Deze techniek heet lage-temperatuurverwarming. Steeds meer producenten
bieden slanke en mooi vormgegeven
radiatoren die een rendement geven
dat nog niet zo lang geleden ondenkbaar was. Deze radiatoren helpen de
energienota te drukken.
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U kunt kiezen tussen systemen met
radiatoren en vloer- of wandverwarming. Systemen met radiatoren warmen dankzij heet water een ruimte
sneller op. Maar de ruimte koelt ook
sneller af, omdat radiatoren de warmte minder lang vasthouden dan een
vloer of wand.

maal afgekoelde vloer vraagt wel veel
energie om weer op te warmen.
Wandverwarming werkt hetzelfde als
vloerverwarming. Het voordeel van
wandverwarming is dat de vakman de
woning niet zo ingrijpend overhoop
hoeft te halen als bij vloerverwarming.
Door de opbouw van de wandverwarming wordt de kamer wel smaller.

Foto’s: Jaga Konvektco Nederland
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van uw woning door de VLOK-vakman
beoordelen. Want alleen met kennis van
de mate van isolatie komt u tot de juiste
keuze. Isolatie voorkomt dat kostbare
warmte via muren, kieren en vensters
de woning verlaat. Door te investeren in
isolatie heeft u optimaal profijt van de
nieuwe verwarming.

Wist u dat u met lage-temperatuurverwarming
uw huis in de zomer kunt koelen?
Vraag de VLOK-vakman naar de mogelijkheden.

|

Kies voor de verwarming
die het beste bij uw woning past

Woonkwaliteit Wooncomfort

met eenvoudige maatregelen:

wegen vloer- of wandverwarming te
laten installeren als bijverwarming De
systemen hebben zo hun voor- en nadelen. Het aanleggen van een systeem
met radiatoren vergt minder budget
en is ook minder ingrijpend. U beschikt
met radiatoren snel over warmte, die u
ook op tijd kunt bijstellen. Radiatoren
nemen wel ruimte in en de goedkopere radiatoren zijn doorgaans geen
sieraad voor een kamer. Gelukkig zijn
er voldoende alternatieven. Zo kunt
u een keuze maken uit designradiatoren, die de kosten van het systeem
echter wel verhogen.

VLOK wijzer 2015

Woonkwaliteit Wooncomfort

Verhoog het wooncomfort

Overweegt u de aanschaf van een nieuw
verwarmingssysteem? Laat eerst de isolatie

14-11-14 17:48
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Woonkwaliteit Wooncomfort

Ook op verdiepingsvloeren is de
installatie
van
vloerverwarming
mogelijk, als de vloer het gewicht
kan dragen. Bij houten vloeren is
voorzichtigheid geboden. De VLOKvakman geeft u met alle plezier een

deskundig advies.

Beter woonklimaat door
goed te ventileren!
fijnstof kwijt. Schimmels gedijen goed in
een vochtig klimaat, maar krijgen in een
goed geventileerd huis geen kans. Door te
ventileren wordt de lucht in huis droger.
Daarom valt de energierekening ook
lager uit. Want het opwarmen van
vochtige lucht kost meer energie dan
het opwarmen van droge lucht. Is het
koud buiten? Ventileer de woning
dan bij voorkeur op het moment dat
u de verwarming laag zet, zoals voor
het slapengaan. Eén keer per dag een
kwartier ventileren drukt de kosten in
het stookseizoen en zorgt het hele jaar
door voor een gezond binnenmilieu.
Maar wees wel een verstandige,
dus niet te zuinige stoker. Staat de
thermostaat in de herfst en winter
regelmatig op 15°C of lager, dan raakt
het huis onvoldoende vocht kwijt.
Na het aanzetten van de verwarming
warmt het huis dan traag op, met
meer stookkosten tot gevolg.
U kunt ook kiezen voor natuurlijke
ventilatie met roosters boven de
ramen en klepraampjes met inbraakbeveiliging: met slingerbediening of
een uitzetter met draaiknop.

Koolmonoxide
Te veel mensen raken jaarlijks door
brand en koolmonoxidevergiftiging in
de problemen. Hoe sneller de brand
of koolmonoxide (CO) wordt gesignaleerd, hoe kleiner de kans op schade.
U bent als woningeigenaar niet verplicht om rookmelders te laten installeren. Maar in het belang van uw

gezondheid en veiligheid en dat van
uw huisgenoten, doet u er goed aan
om de installatie van rookmelders te
overwegen. Is een bedrade koppeling
van rookmelders niet mogelijk, dan
kan de vakman draadloos koppelbare
melders plaatsen.
Laat u een cv-ketel of een wasdroger
op zolder bij een slaapkamer installeren? Overweeg dan ook om preventieve maatregelen door de vakman uit
te laten voeren. Een brand
werende
wand met deur en kozijn voor de
slaapkamer is een goede investering. Een omkasting voor de cv-ketel
draagt ook bij aan de veiligheid.
Heeft u al rookmelders? Laat deze
dan regelmatig controleren. Rookmelders hebben doorgaans een levens
duur van tien jaar. Het is de ervaring
van menig vakman dat bewoners de
melders niet tijdig vervangen.
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De vakman zal afhankelijk van de basisvloer een opbouw- of inbouwsysteem
bij u installeren. Is uw beganegrondvloer geïsoleerd aan de onderzijde,
dan zal hij het inbouwsysteem adviseren. Hij freest dan sleuven in de vloer,
waarin hij flexibele verwarmingsbuizen legt. Op deze vloer komt de
vloerafwerking, vaak vloertegels.

Het huis lekker door laten waaien is een heel
goed idee. Zo raakt u vocht en schadelijk

|

Is de vloer niet goed geïsoleerd, dan
zal de vakman het opbouwsysteem
voorstellen. De opbouw bestaat uit
isolatie, flexibele verwarmingsbuizen
en cement. Deze constructie maakt
uw vloer hoger. De vakman zal de
deuren moeten inkorten en wellicht
andere aanpassingen moeten uitvoeren.

VLOK wijzer 2015

van het systeem vergt een investering.
U zult ook een nieuwe vloerafwerking
moeten laten aanbrengen. Vanwege
de warmteafgifte heeft u een beperkte keuze voor de vloerafwerking. Want
vloerbedekking als tapijt of dik parket
houdt warmte tegen. Het rendement
van vloerverwarming is het hoogst bij
vloertegels.

Foto’s: RobotVloerverwarming
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VLOK wijzer 2015

|

142

Beschikt u over een goed
geïsoleerde woning en wilt u
vloerverwarming?
Wie een voorkeur voor vloerverwarming heeft, laat lage-temperatuurverwarming buiten beschouwing. Met
vloerverwarming kunt u ook energie
besparen. Het aanvoerwater is zeker 25°C lager dan bij radiatoren.
De afgegeven temperatuur zal rond
de 35°C bedragen. U zult dankzij de
stralingswarmte die van de vloer af
komt een gelijkmatigere verwarming
van de kamer ervaren dan bij radia
toren. U heeft ook minder last van
tocht en zwevend stof.
De aanschaf van vloerverwarming kost
meer dan centrale verwarming met
radiatoren. Niet alleen de installatie
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*dan traditionele Sopro dunbedlijm
zonder toeslag

extra variabel: 4-in-1-Receptuur
extra licht: tot 60 % zuiniger*
extra stofarm: tot 90 % minder stof*
extra standvermogen: voor groot formaat
drooggeperste tegels op wand en vloer
extra zeker: C2 TE S1

Verkoop Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a · 3431 BM Nieuwegein
Telefoon +31 (0) 30 60 50 214 · Telefax +31 (0) 30 60 50 896 · www.soprobv.nl
De Betere Bouwchemie

www.ﬁreangel.nl
www.ﬁ
reangel.nl
www.ﬁ
reangel.nl
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regelmatig de ramen te
openen.
Maar het weer leent zich niet altijd
voor deze aanpak. Genoeg huizen zijn
dan ook voorzien van handbedien
bare ventilatieroosters boven de
ramen. De ervaring leert dat veel
bewoners te weinig gebruikmaken
van deze ventilatiemogelijkheid. Zij
kunnen de installatie van CO2-gestuurde roosters overwegen, want
het CO2-niveau kan snel oplopen in
de woning, zeker in goed geïsoleerde
huizen. Sensoren in de roosters reage-

verwarmingsketel?

	
Of u nu kiest voor een HR- of
VR-ketel, vergelijk altijd de
energiezuinigheid van de ketels.
	
Doet uw oude ketel het nog
prima? Overweeg dan toch de
aanschaf van een nieuwe HR-ketel.
Deze ketel verbruikt doorgaans

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 146-147

zoveel minder energie dan de
oude ketel, dat u de investering in
twee jaar tijd terug kunt verdienen.
	
Bepaal welke comfortklasse u
wenst, de Comfort Warmwater-klasse. Klasse CW 6 biedt
de grootste hoeveelheid warm
water per minuut. Het bad is met
deze ketel dus het snelst vol.
	
Heeft u plannen om een zonneboiler te laten installeren?
Kijk dan of u de nieuwe cv-ketel
op de zonneboiler kunt laten
aansluiten.
	
Vergelijk de geboden garantieperiode en de onderhoudsinterval.
	
Vergelijk de prijzen van meerdere
leveranciers.
	
Heeft u de ketel eenmaal aangeschaft, laat deze dan perfect
inregelen. Slecht afgestelde ketels
zijn ware energiemisbruikers.

Beperk de risico’s, laat
een CO-melder plaatsen

Foto: Ferroli
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Maak eerst een keuze tussen
een HR-ketel en een VR-ketel.
De HR-ketel heeft een hoog
rendement: doorgaans zet de ketel
meer dan 100 procent van de
energie om in warmte. De VR-ketel
heeft een verbeterd rendement en
zet minder energie om in warmte
dan de HR-ketel. Een combiketel
levert warm water voor de centrale
verwarming en warm tapwater.

hoeft

niet meer te doen dan

Overweegt u de aanschaf van een nieuwe
Met de volgende tips kunt u wellicht
tot een goede keuze komen:

U

Heeft u brandstofgestookte open
toestellen als een geiser en
cv-ketel in de woning? Wellicht
weet u dat een hoge concentratie
koolmonoxide (CO) direct levensbedreigend is.
Maar een lage concentratie kool
monoxide leidt op den duur ook
tot gezondheidsklachten. Beperk de
risico’s en vraag de vakman om de

werken volgens het principe van
natuurlijke toevoer en mechanische
afvoer. Deze roosters beschikken
onder meer over een regeling met

een douche- en kookstand.

situatie te beoordelen. Want een
afvoer bij de ketel of geiser kan in
de loop der tijd door vervuiling verstoord raken. De woning kan ook
over onvoldoende ventilatiemogelijkheden beschikken. De vakman
kan u informeren over de plaatsing
van een CO-melder.
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wooncomfort.

ren op een verhoging van het kooldioxidegehalte in de woning en laten
op het juiste moment frisse lucht
binnen. U heeft er geen omkijken
naar. Vraag de VLOK-vakman naar de
mogelijkheden van systemen die

|

Ventilatie verhoogt het

Woonkwaliteit Wooncomfort

CO2-gestuurde ventilatieroosters

Door te
ventileren
wordt
de lucht in
huis droger.

VLOK wijzer 2015

Gaat u bijvoorbeeld koken, dan zet u
de roosters of het raampje open.
Ventileer de badkamer met beleid.
Zet als het buiten koud is niet de hele
dag het raam open. De muren worden
dan door en door koud, zodat er eerder condens ontstaat bij het douchen.
Een halfuur ventileren na het douchen
is voldoende. Heeft u een inpandige
douche? Laat bij vochtproblemen een
ventilatierooster in de deur plaatsen.

Beschikt de woning over mechanische
ventilatie, vraag de vakman dan de
afzuigbox regelmatig te controleren.
Een goed werkende afzuigbox haalt
veel vocht uit de woning en voorkomt
schimmelvorming in de badkamer.
Ventileer ook de kruipruimte. Ventilatieroosters in de buitenmuur voorkomen een te hoge concentratie vocht
in deze ruimte. U kunt ook folie laten
aanbrengen voor een vochtdichte afsluiting van de bodem. Laat ook de
beganegrondvloer goed afdichten. 

Foto: Vero Duco

Woonkwaliteit Wooncomfort

Ventilatie
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Veilig klussen met Altrex.
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Gordijnen
verdienen Goelst
Op werkdagen tot 22.00 uur
bereikbaar ✆ 0900 – 0231 (€ 0,01 p.m.)

Goelst: de vertrouwde naam voor hoogwaardige
gordijnrailsystemen in iedere situatie
Postbus 480 | 6710 BL Ede | T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.nl | www.goelst.nl

225 medewerkers staan dagelijks voor u klaar
Daarom kiest u voor Warmteservice
Groot assortiment: Verwarming, sanitair, dakbedekking en alle installatiematerialen
Altijd in de buurt: 52 vestigingen in heel Nederland
Professioneel advies: 225 deskundige medewerkers staan dagelijks voor u klaar
Scherpe prijzen: Alle A-merken tegen VASTE LAGE prijzen
Snelle levering: Uit voorraad, anders meestal de volgende werkdag leverbaar
Ruime openingstijden: Dagelijks van 07.00 - 18.00 uur en ook zaterdags geopend
Telefonisch advies tot 22.00 uur: Bel op werkdagen 0900 - 0231 (€ 0.01 p.m.)
Online bestellen: 150.000 artikelen op warmteservice.nl

Speciaal voor u als VLOK-lid:
Een compleet professionele website
voor een bijzonder scherpe prijs
Uw persoonlijke [responsive] website compleet in VLOK uitstraling
met de persoonlijke touch van uw eigen bedrijfsuitstraling.
Responsive: Deze website past zichzelf aan naar het apparaat waarop u de website
bekijkt, prachtig op uw computer, en goed leesbaar op uw smartphone.
CMS: Na de opzet die wij voor u maken kunt u deze website geheel zelf [WYSIWYG]
beheren in het gebruikersvriendelijke Content Management Systeem.
Scherpe prijs: u betaald voor deze professionele website maandelijks een vast laag bedrag.

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk, Tel. 0226 - 765 000, Internet: www.wat-communicatie.nl

Meer informatie: ✆ 0900 - 0231 (€ 0.01 p.m.) of kom langs in een van onze vestigingen.
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VLOK-vakman

Deuren en sierbeslag:
sieraden voor uw woning
binnendeur kunt u uw ideeën over het
interieur vormgeven. Want deuren bepalen
mede de uitstraling van uw huis.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 154-155

Het verdekte

deurkrukken en de deurscharnieren.
Want het beslag kan door zijn uitstraling de deur maken of breken.

U kunt een stompe deur met deurscharnieren laten afhangen die
zichtbaar blijven. Een fraaie, maar
iets duurdere oplossing is het verdekte scharnier.
Dit scharnier wordt verdiept in de
deur en in het kozijnhout vastgezet.
Als u de deur sluit, ziet u alleen de
deur en het kozijn.


Geef uw huis karakter met fraai
sierbeslag en stompe deuren.

155

deurscharnier

|

waarderen. Wie zijn huis een chiquere uitstraling wil geven, kiest dan ook
voor een stompe deur. Deze deuren
zijn doorgaans ook van een zwaardere kwaliteit en ze dempen geluiden
uit een andere ruimte beter. U kunt
bijvoorbeeld kiezen voor een stompe deur in een houten kozijn zonder
bovenlicht. Deze lange deur doet een
woonkamer meteen hoger lijken. Wilt
u geen lange deur, dan kunt u de vakman een spiegelstuk laten maken, een
bovenpaneel in dezelfde uitvoering als
de deur.
U kunt kiezen uit vele varianten kanten-klare binnendeuren. Maar u kunt
de vakman ook een deur geheel volgens uw wensen laten maken. Wellicht is het de moeite waard om uw
oude binnendeuren te laten opknappen en verfraaien. Besteed dan ook
aandacht aan het deurbeslag, zoals de

VLOK wijzer 2015

U kunt het verschil maken door te
kiezen voor de stompe deur. Vroeger
zaten in de meeste woningen stompe deuren. Maar omdat decennia
geleden vakmensen steeds sneller
moesten bouwen vanwege de woningnood, werden (en worden nog
steeds) nieuwbouwwoningen vaak
van opdekdeuren voorzien. De reden:
opdekdeuren kun je sneller afhangen.
De uitstekende rand aan de greep
zijde valt namelijk over het deurkozijn
en camoufleert zo de naad tussen de
sponning en de deur. Hierdoor kun je
aan de naad niet zien of de deur zuiver
haaks in het kozijn hangt.
De stompe deur valt geheel in de
sponning van het deurkozijn, waarbij de naad wél zichtbaar is. Bij deze
deur valt het dus direct op of hij wel
of niet vakkundig is afgehangen. Het
afhangen van een stompe deur kost
meer tijd. Vandaar dat vooral duurdere
woningen met deze deuren worden
opgeleverd. Het gevolg is dat mensen
deze deur als een luxe deur zijn gaan

Interieur en afwerking Deuren en sierbeslag

Tip van de

Foto’s: Skantrea
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Uw huis krijgt meer sfeer met de nieuwe
generatie binnendeuren. Ook met een
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Tekst

Foto’s: Häfele Nederland
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Tekst
Jaap van
Rijn
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Interieur en afwerking Deuren en sierbeslag

Sierbeslag verfraait uw
deuren en uw huis
Geef uw huis een authentiek karakter met sierbeslag. Of u nu kiest voor
strak en modern of voor een retro-uitstraling, zoals het ‘ton-model’, dat op
het sierbeslag uit de jaren dertig lijkt,
tegenwoordig is bijna alles mogelijk.
Dankzij de techniek van titaniseren
krijgt bijvoorbeeld een metaal als het
goed te vormen messing de uitstraling
van rvs. Ook combinaties met andere
materialen zijn denkbaar, zoals een
raamboogje met een nikkelfinish en
een kruk van ebbenhout.

Koop sierbeslag in de betere vakhandel. U vindt daar een hoge kwaliteit
beslag, dat langer meegaat en mooi
blijft. De vakhandel heeft ook veel
verschillende soorten sierbeslag, zoals
deurkrukken, deurschilden, espagnoletten, raamsluitingen, deur- en raamgrepen en scharnieren. U kunt er ook
terecht met uw vragen over bijzondere
paumelles, uitlichtbare deurhengsels,
deurscharnieren en deursloten. Uw
VLOK-vakman heeft de kennis om het
sierbeslag vakkundig te monteren. 

Beeld?

Beeld?

157

Kop
???

Beeld?
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VLOK-vakman
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Tip van de
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Partner van VLOK

Authentiek en monumentaal
smeedwerk/gietijzer is steeds
moeilijker verkrijbaar. Weijntjes
laat de Nederlandse modellen
nog steeds maken.

www.weijntjes.nl | info@weijntjes.nl
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Amsterdam - Amstelveen Den Bosch - Bussum | Tel: 020 3113646
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Kijk eens met STAS-ogen naar je interieur
en laat je verrassen door de mogelijkheden
van onze schilderij ophangsystemen.
Want als je het kunt bedenken, kun je het
ophangen met STAS. Jouw creativiteit is
ons uitgangspunt.

En verandert je stemming, behoefte,
smaak of interieur? Je past gewoon
weer opnieuw aan. Wanneer je maar
wilt, zo vaak je maar wilt.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 162-163

Breng gerust een bezoek aan onze
website www.stasgroup.nl voor
inspirerende ideeën en mogelijkheden.

Perfect in kinderkamers
Kinderen groeien snel op. Posters van
tekenfilmfiguren worden van de ene
op de andere dag ingeruild voor posters van popidolen. Geen probleem,
STAS groeit gewoon mee.

Foto’s, kunst,
souvenirs en
andere persoonlijke spulletjes
maken van je
huis een thuis.

163

De systemen van STAS hebben een
elegante, neutrale uitstraling waardoor kunst en foto’s optimaal tot hun
recht komen.

|
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Probeer uit, maak gerust verkeerde
keuzes in het plaatsen of kiezen van
je objecten en pas je keuzes eenvoudig weer aan. Zonder gereedschap,
zonder beschadigingen aan je muren.

Interieur en afwerking

je woning

Daar waar je jezelf kunt zijn
Een woonkamer laat zien wie je bent.
Foto’s, kunst, souvenirs, citaten: ze
inspireren, kalmeren of dagen uit.
STAS zorgt ervoor dat die vertrouwde
plek eenvoudig met jou (en je gezin)
kan mee groeien. Zodat elke bewoner
zich thuis voelt en je woonkamer een
oneindige bron van inspiratie blijft.
Wanden decoreren met behulp van
STAS nodigt uit tot experimenteren.

VLOK wijzer 2015

Elke week een ander idool aan de
muur? Tekeningen? Versieringen? Je
wanden lijden er in ieder geval niets
meer onder. En ze kunnen het gewoon zelf!
Met de ophangsystemen van STAS
kunnen al deze persoonlijke spulletjes
makkelijk met je mee groeien en mee
veranderen.

VLOK wijzer 2015
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(Her)ontdek de wanden in
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Soepel openen en sluiten
van uw gordijnen!
Met een eigen productontwikkeling-,
montage-, project-, en serviceafdeling
is Goelst NL in staat om nagenoeg
elke vraag op het gebied van gordijnrails te beantwoorden. Goelst levert
indien gewenst totaaloplossingen en
nemen graag uitdagende maatwerkopdrachten aan. Naast de standaard
gordijnrails levert Goelst vouwgordijnen, skylightsystemen en paneelgordijn systemen. Al deze systemen zijn
elektrisch uit te voeren en zijn te integreren met elk domoticasysteem.
Goelst biedt u veelzijdig inzetbare gordijnrails, geschikt voor alle plafond- en
wandsoorten. Onze uiteenlopende
railprofielen zijn o.a. inzetbaar voor
vitrage, lichte gordijnen, wat zwaardere overgordijnen en verduisteringsstoffen. De elegante railsystemen zijn
prima te buigen en passen in elk in-
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Elektrische gordijnrails - Luxe,
kracht, vormgeving en gemak
Automatische gordijnrails geven luxe
en comfort! Bovendien kunt u bij afwezigheid simuleren dat er iemand

Interieur en afwerking

thuis is, een veilig idee… De elektrische gordijnrails van Goelst is eenvoudig te koppelen aan nagenoeg ieder
domotica systeem. Elektrische gordijnrails zijn breed toepasbaar, zowel bij
sluitgordijnen als vouwgordijnen, paneelgordijnen en wintertuin systemen.

• 6200: krachtig, fluisterstil systeem
met vele luxe features, geschikt voor
gordijngewichten tot 60 kg of zelfs
100 kg door twee motoren op één rail
te plaatsen
• 6300: sterke en stille motor, voor
gordijngewichten tot max 40 kg.

De elektrische gordijnrail systemen
worden op maat geleverd en kunnen
zonder tussenkomst van een elektrotechnisch monteur worden geplaatst.
Interessante extra’s zijn bijvoorbeeld
de ontkoppelbare voorloper (PRS),
welke handbediening mogelijk maakt.

Bezoek onze website www.goelst.nl
voor een compleet overzicht van ons
productgamma.

De 6200 en 6300 zijn 24-Volt elektrisch bediende gordijnrailsystemen.
De 6200 biedt nog meer kracht en
luxe functies zoals een traploze op- en
afloop snelheid en programmeerbare
tussenposities.

165

Heeft u paneelgordijnen, sluitgordijnen
of vouwgordijnen? Goelst biedt voor alle
soorten gordijnen een passend systeem.
Koord- en handbediening, maar ook
elektrische bediening van de gordijnen is
mogelijk.

Goelst-systemen kunnen uit één stuk
gordijnrail, inclusief bochten, kamerbreed op maat worden gemaakt.
Hiermee verhelpen we het nadeel van
losse bochten en haperende railverbindingen. De combinatie van hoogwaardige glijders met een doorlopend
aluminium profiel zorgt ervoor dat
uw gordijn altijd soepel en geruisloos
opent en sluit!

|

luxe uitstraling
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Gordijnrails elegant design,

terieur dat vraagt om afwerking met
klasse! Soepel openen en sluiten van
uw gordijnen!

14-11-14 17:48

Advertorial STAS picture hanging systems
166

|
VLOK wijzer 2015

Wanddecoraties ophangen en
verplaatsen zonder boren
STAS picture hanging systems ontwikkelt,
produceert en levert al sinds 1995 een breed
scala aan ophangsystemen voor wanddecoraties. Het grote voordeel? Schilderijen
eindeloos verplaatsen zonder extra boorgaten
of andere wandbeschadiging.

STAS picture hanging systems werd in
1995 opgericht door broers Rien en
André Stas. Met hun ervaring in de
bouw en een aangeboren zakelijk instinct bestormden zij de markt. Sinds
die tijd is STAS uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf. STAS
levert ophangsystemen aan zowel de
particuliere als de zakelijke markt in
meer dan 50 landen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan musea, hotels en zorginstellingen.
André Stas vertelt: “Reguliere ophang-
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methoden veroorzaken wandbescha
diging in de vorm van boorgaten,
krassen of vlekken. Met STAS ophang
systemen kunnen wanddecoraties
eindeloos en probleemloos verplaatst,
verwisseld of vernieuwd worden zonder dat daar gereedschap, schade of
tijdsinvestering mee gemoeid zijn. Ook
klokken, prikborden, whiteborden en
kapstokken kunnen aan een STAS rail
worden opgehangen.”
Simpel als 1-2-3
“Een ophangsysteem bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: een rail, een
koord of kabel, en een haakje. De rail
wordt aan muur of plafond gemonteerd, daarna haak je een koord of
kabel in de rail. Dit kan op elke gewenste plek, het koord hoeft namelijk
niet vanaf de zijkant te worden ingeschoven. Het ophanghaakje schuif je
simpelweg over het koord naar de gewenste hoogte.”

Ophangsystemen met verlichting
STAS heeft haar assortiment in de
loop der jaren flink uitgebreid. Naast
ophangsystemen
voorzien
van
diefstal
vertraging en rails voor sierlijsten, biedt STAS ook rails met
geïntegreerde verlichting: “De STAS
multirail serie bestaat uit rails waarin
12 V spanningsdraden geïntegreerd
zijn. Hierdoor is het mogelijk om
armaturen, voorzien van halogeen- of
led verlichting, op elke willekeurige
plaats in de rail te klikken en wand
decoraties prachtig uit te lichten.”

STAS...
een naam die
blijft hangen!
•
•
•
•
•
•

multifunctionele & gebruiksvriendelijke ophangsystemen
voor uiteenlopende wanddecoraties
nooit meer boren
geen beschadigde muren
geschikt voor elk type wand of plafond
geschikt voor alle interieurstijlen

STAS picture hanging systems | Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | T +31 (0)40 - 292 48 48
F +31 (0)40 - 292 48 49 | info@stas.nl | www.stasgroup.nl
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Interieur en afwerking Wandafwerking
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Een voordeel van vliesbehang is dat
het sterk is en niet krimpt. U kunt de
wand ook een persoonlijk tintje geven, bijvoorbeeld door behang met
foto’s van uw dierbaren of van leuke
momenten. Zoek op internet naar
leveranciers.
Een trend zijn wandpanelen met
een houtfinish en zichtbare of juist
nauwelijks waarneembare groeven.
Zulke panelen passen in vele typen
woningen en bieden bij slechte muren
een weinig ingrijpende oplossing om
toch een strak resultaat te krijgen met
een bijzondere uitstraling.
U kunt ook kiezen voor materialen
waarbij tijdens de productie rekening
wordt gehouden met het milieu. Een
aantal VLOK-vakmannen is gespecia
liseerd in onder meer het aanbrengen
van producten als leemstuc, pleisterkalk (tadelakt), leemverf en bamboe
wandpanelen.

|

structuurverven, leemstuc, natuurverven,
kalkverf,
textielbehang,
vliesbehang,
allemaal hebben de materialen zo hun
eigen uitstraling en kwaliteiten.

VLOK wijzer 2015

Laat de wand aan de vakman over

Foto’s: MOSO International (www.moso.eu)
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U heeft de keuze uit vele soorten
wandafwerking. Stucwerk, spachtelputz,

14-11-14 17:48
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Foto’s: Tierrafino

VLOK-vakman

Maak het mooi!

171

Zit eenmaal de verf, het stuc of het
behang op de muur, dan heeft u
een mooie basis om de wand verder
te verfraaien. U kunt fotolijsten of
schilderijen ophangen. Deze komen
beter tot hun recht met een uitgekiende verlichting die tevens uw
woonkamer op een subtiele manier
bijverlicht.


Interieur en afwerking Wandafwerking

Tip van de

|

Topklus dankzij de beste verf
Kiest u voor wandverf? Bepaal dan
vooraf voor welk kleurenschema u
kiest, want kleuren beïnvloeden elkaar.
Komt op twee muren een verschillende kleur verf? Dan heeft de ene kleur
door lichtreflectie effect op de andere
kleur. Zo tast een donkere wand de
lichte kleur op de andere wand aan.
Pas ook op met twee wanden donker
te schilderen, omdat de kamer dan
smaller oogt. De meest natuurlijke
manier om de kamer kleur en sfeer
te geven, is de natuur na te bootsen.
Buiten komt het zonlicht van boven,
dus geef het plafond de lichtste kleur
en de vloer de donkerste. De wanden
krijgen een teint die ertussenin zit.
Heeft u een oud huis met een hoog
plafond? Haal dan het plafond visueel
naar beneden. Dit doet u door zowel
het plafond als de vloer een donkere
teint te geven en de wanden een stuk
lichter te maken. Deze aanpak werkt
ook als u de kamer breder wilt laten
lijken.

Pas op met een glanzende verf op
muren. De glans zal genadeloos
oneffenheden zichtbaar maken, wat
matte verf juist niet doet.
Voor welke afwerking met verf u
ook kiest, weet dat de VLOK-vakman
met een professionele kwaliteit aan
de slag gaat. Deze verf dekt beter
en heeft mooiere, duurzame kleuren.
U heeft dan jarenlang plezier van

zo’n wand.

Stem wandkleuren zorgvuldig
op elkaar af.
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Of u nu kiest voor een ultrastrakke
afwerking met stuc, een met textielbehang beklede wand of een ruige
betonlook, vraag de VLOK-vakman
altijd naar zijn ervaringen met de
wandafwerking die u op het oog
heeft. Samen komt u tot het beste
eindresultaat.
Besluit u dat de muren aan een nieuwe
afwerking toe zijn? Klop dan zelf met
de achterkant van een schroevendraaier op de muren. Loszittend stucwerk
klinkt hol. Constateert u slechte plekken, dan weet u dat de vakman extra
werk staat te wachten.

14-11-14 17:48

Foto’s: Tierrafino
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Veilig werken
K Stofbeheersing
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Veilig werken Stofbeheersing

Veilig en stofvrij klussen
oog op het welzijn van de klant.
Stofproductie volledig voorkomen tijdens
de klus is nog niet mogelijk, maar met
modern gereedschap wordt stofoverlast
wel sterk beteugeld.

VLOK wijzer 2015
VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 176-177

Grip op de klus, ook bij
stofbeheersing en veilig werken.

voor nieuwe mogelijkheden. Van de
kennis van TNO profiteert ook de
particulier die klussen in zijn woning
laat uitvoeren. Nog weken zwevend
stof dat op de meubels neerdaalt,
kan voltooid verleden tijd zijn.

|

Proefland Nederland
Nederland is inmiddels de belangrijkste proefmarkt voor gereedschaps
fabrikanten die stofbeheersing serieus
nemen. Ons land biedt de fabrikanten
een overzichtelijke markt, waar zowel
vakmensen als leveranciers openstaan

177

met de producenten om de tafel. De
inspanningen betalen zich inmiddels
uit. In een steeds hoger tempo presenteren fabrikanten machines die steeds
beter bouwstof afvoeren.

VLOK wijzer 2015

Vakman en klant profiteren van de
inspanningen van gereedschaps
fabrikanten. Deze laten hun gereedschap testen door het Nederlandse
TNO en gezamenlijk werken zij aan
stofbeheersing aan de bron. Want hoe
dichter het stof bij het boortje, het
zaagblad en de slijpschijf wordt afgevoerd, hoe meer zichtbare en onzichtbare fijnstof in de stofzuiger verdwijnt.
Daarbij beoordeelt TNO niet alleen
machines, maar bouwt het ook prototypes. TNO zit in Japan en Duitsland

|
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Veilig werken Stofbeheersing

De VLOK-vakman heeft stofbeheersing
hoog in het vaandel staan, ook met het

14-11-14 17:48
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Advertorial Makita
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Combihamer
SDS-PLUS DHR242RMJV
Handige tool
Naast deze drie oplossingen beschikt
Makita over honderden TNO gecertificeerde oplossingen voor kwartsstof- en houtstofvrij werken die door
Inspectie SZW erkend worden. En er
komen steeds meer bij. Deze oplossingen voor stofvrij boren, breken,
schuren en zagen zijn simpel, betaalbaar en werken naar tevredenheid in
de praktijk. Om te achterhalen welke
adapter jij nodig hebt om jouw machine te kunnen koppelen aan een
Makita stofzuiger, vul je simpel de
handige tool in op www.makita.nl/
stofoplossing.
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Oplossing 2
Stofvrij met grotere diameters
Stofvrij boren van gaten in steen en beton met grotere diameters en lengtes
van 800 mm is geen probleem meer.
Je kunt de adapter (195866-2) verlengen door er een of meer bijbehoren-

38

S to

Oplossing 3
Eenvoudig stofvrij breken
De nieuwe SDS-MAX stofadapter
voor breken is speciaal ontwikkeld
om stof- en steengruis af te kunnen
zuigen. De stofadapter (196572-2) is
een slimme accessoire die ook eenvoudig te combineren is met Makita
stofzuigers 446LX, 447LX, 447MX en
VC3211MX1. De adapter past op alle
Makita breek- en combihamers voor
SDS-MAX beitels en op Makita stofzuigers. De certificering geldt voor 2
uur stofvrij breken in kalkzandsteen en
vier uur beton of baksteen.

Stofadapter boren P-80488

ging op het dak. En zo is het ook veiliger om de rolsteiger via een kamerraam te betreden dan buitenom de
steiger op te klimmen. Uitgangspunt
is: veiligheid voor alles, voor de klant

en de VLOK-vakman.

n
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All in one oplossing
Een stofzuiger die kan boren
Licht en compact, energiezuinig en
vooral stofvrij. Dankzij de geïntegreerde stofzuiger in deze combihamer
SDS-PLUS (DHR242RMJV) hoef je niet
langer te slepen met een stofzuiger. Je
kunt maar liefst 1400 gaten in beton
boren op een 8-urige werkdag en blijft
toch binnen de stofnorm. Op één volle
accu (4,0 Ah) boor je met een 8 mm
boor 81 gaten van 55 mm diep, dus je
kunt vooruit.
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Oplossing 1
Machine en merkonafhankelijk
boren tot 24 mm
De Makita stofadapter (P-80488) past
op alle Makita stofzuigers en op vrijwel
alle stofzuigers van andere merken.
Door de zuigkracht van de stofzuiger
zuigt deze stofadapter zichzelf vast
aan muren, plafonds en ondergrond.

de kokers op te plaatsen. De adapter past op combihamers HR4010C,
HR4011C, HR4510C en HR4511C en
op alle Makita stofzuigers. De certificering geldt voor 576 gaten boren
in kalkzandsteen of in beton op een
8-urige werkdag.

erkdag
ew
rig
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Stofvrij werken is verplicht. Er wordt
van je verwacht dat je machine aangesloten zit op een stofzuiger of dat er
sprake is van stofafzuiging in de ruimte. Alleen opnieuw investeren is niet
altijd mogelijk, maar een boete is ook
niet wenselijk. De stofadapter is een
slimme én betaalbare accessoire die
eenvoudig kan worden gecombineerd
met bestaand gereedschap, zowel met
actuele als oude(re) machines. Makita
presenteert je drie slimme Makita oplossingen. Allen TNO gecertificeerd en
erkend door Inspectie SZW.
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Veiligheid
voor alles,
voor de klant
en de
VLOK-vakman.

inspectie, de veiligheid thuis tijdens
de klus mag controleren? Bij een ernstig ongeval zal de Inspectie zelfs een
onderzoek in de woning instellen. De
vakman die bij u over de vloer komt,
is in principe verantwoordelijk voor
zijn eigen veiligheid. Maar toch kan
de particulier worden aangesproken
op onveilige omstandigheden. Bijvoorbeeld als u de vakman laat werken
op een dat u hem aanreikt, of als de
vakman die de kozijnen schildert een
dakpan op zijn hoofd krijgt.
U herkent de serieus werkende vakman aan de maatregelen die hij neemt
om zijn en uw veiligheid te waarborgen. Hij zal beleefd het gevaarlijke
trapje weigeren. Soms kunnen veiligheidsmaatregelen overlast geven,
zoals bij het bevestigen van valbeveili-

Stofadapter, een slimme én betaalbare
Makita oplossing in strijd tegen stof

erkdag
ew
rig

Vanzelfsprekend veilig werken
Naast stofbeheersing is veilig werken
een belangrijk thema. Wist u dat de
opdrachtgever deels verantwoordelijk
is voor de vakman die bij hem of haar
over de vloer komt? En wist u dat de
Inspectie SZW, de voormalige Arbeids-

één met

Voor actuele én oudere machines
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Advertorial Bosch Power Tools

Bosch Power Tools biedt een compleet
pakket van systemen om veiliger en gezonder stofvrij te boren en beitelen. Universeel, vriendelijk in gebruik en goed voor
een schonere werkomgeving. TNO-certificaten garanderen dat de gebruiker stofvrij
en volgens de laatste wet- en regelgeving
zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
Iedere applicatie
Het mooie aan verschillende van de
producten is dat er universeel mee
gewerkt kan worden. De GDE16 Plus
Professional past bijvoorbeeld op bijna
iedere 2 of 3 kg-boorhamer, ook van
andere gangbare merken in de markt.
Zo hoeft de gebruiker om te beginnen

alleen een afzuigunit te kopen en niet
meteen een nieuwe boorhamer.
De hele GDE-productfamilie bestaat
uit systemen die universeel, gebruiksvriendelijk en stofvrij heel breed toepasbaar zijn. Zo heeft Bosch oplossingen voor diverse toepassingen:

Universeel, gebruiksvriendelijk,
gezond en een schonere
werkomgeving
GDE 68 Professional voor perfecte
stofafzuiging bij kleine boordiameters,
GDE 162 Professional voor grotere
boordiameters en holle boorkronen,
GDE Max Professional voor praktisch
stofvrije beitelwerkzaamheden. De
GDE 68 en 162 worden aan de slang
van de stofzuiger geklikt en vervolgens
tegen de muur ‘’geplakt’. Dankzij onderdruk zuigt hij zichzelf vast waardoor er met je boorhamer doorheen
geboord kan worden. Doordat het systeem niet aan de machine bevestigd
hoeft te worden, is het ook geschikt
voor elke klop-/boorhamer.

VLOK wijzer 2015
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Met de komst van de GDE Hex voor
breekwerkzaamheden met de grootste breekhamers is het assortiment
compleet afgedekt. Alles is in combinatie getest bij TNO zodat er gegarandeerd stofvrij mee gewerkt kan
worden.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 180-181

Dealer en eindgebruiker ondersteuning
Bosch beperkt zich niet tot de gecertificeerde systemen. Bosch helpt dealers
ook ze professioneel aan de man te
brengen. Op verzoek van aannemers
en dealers organiseren de gespecialiseerde trainers toolboxmeetings of
trainingen over stofvrij werken. Gezondheid en veiligheid staan bij Bosch
hoog in het vaandel.

Stofvrij werken heeft een grote aandacht van Bosch. Kan
ook niet anders, want het thema is heel actueel. En Bosch
heeft een uitstekend aanbod voor vaklieden die zich willen
verzekeren van gebruiksgemak, universele oplossingen en
een gezonde en schonere werkplek. Wet- en regelgeving is
duidelijk: stofvrij werken moet. Daarnaast is het van groot
belang voor de gezondheid van de gebruiker.
Kijk op www.bosch-professional.com voor meer informatie.
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Stofbeheersing door DEWALT
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VIBRATIES

TOT 50% MINDER TRILLING

STOF

STERKE STOFOPLOSSINGEN
Wanneer het stof in de lucht wordt ingeademd,kan dat leiden tot langetermijnproblemen
voor de gezondheid,zoals silicose en chronische obstructieve longziekte (COPD).
Wanneer het Perform & Protect-logo voor STOF wordt toegekend,dan is dat een garantie
dat de kans op stofinademing wordt gereduceerd voor een schonere en veiligere
werkomgeving. Beheersing van stof beschermt niet alleen de gebruiker,m aar levert
ook een aanzienlijk langere levensduur van de accessoires op. Daarnaast wordt het
schoonm aakwerk na voltooiing van de klus heel wat eenvoudiger.
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Bij bepaalde werkprocessen komt meer
stof vrij dan bij andere, bijvoorbeeld:
J	zagen, frezen en draaien van hout
J	machinaal en handmatig schuren
J	bewerking van samengestelde
houtsubstituten, bvb. MDF
J	het manipuleren van de stofzakken
van stofafzuiginstallaties
J	bewerking van beton of andere
kwartshoudende (silica) materialen
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Beheersing van de risico’s
De risico’s kunnen beperkt worden
door een goed beheer en het gebruik
van stofbeheersingssystemen, filters
en stofafzuiginrichtingen. Werkgevers
worden geacht diverse maatregelen te
nemen om de blootstelling aan stof in
te perken, zoals
J	de blootstelling maximaal reduceren
J	informatie en opleiding geven
J	de blootstellingswaarden bepalen
J	metingen uitvoeren en de bloot
stelling beperken
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Wie loopt een risico?
Symptomen van blootstelling aan stof
kunnen zich manifesteren in de vorm
van geïrriteerde en lopende ogen en
neus zoals bij hooikoorts, gevolgd
door symptomen zoals bij astma, met
name piepende ademhaling, kort
ademigheid en hoesten. Soms komen
deze symptomen pas aan het licht na
tientallen jaren blootstelling.

INNOVATIEVE INSTELLINGEN
VOOR KOPPELBEHEERSING
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DEWALT maakt voortdurend gebruik
van innovatieve technologieën bij de
ontwikkeling van nieuwe machines om
de stofniveau’s waaraan werknemers
worden blootgesteld te beperken.
In de bouw is stof een altijd aanwezige
bedreigende factor. Diverse gebruikte
bouwmaterialen veroorzaken diverse
soorten stof: sommige soorten zijn
gevaarlijk of kunnen mogelijkerwijze
kankerverwekkend zijn. Stofbeheersing is dus een echt serieuze zaak.

Welke soorten stof zijn er?
Inhaleerbaar stof – geraakt tot in de
mond en de neus (deeltjes kleiner dan
100µm)
Thoracaal stof – geraakt tot in de
bovenste luchtwegen (deeltjes kleiner
dan 10µm)
Respirabel stof – geraakt diep tot
in de longblaasjes (alveoli) (deeltjes
kleiner dan 5µm)

CONTROLE
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De wet
Op dit ogenblik is er geen voor heel
Europa geldende wetgeving. Elk land
heeft zijn eigen wetten, voorschriften
en blootstellingslimieten.

VLOK wijzer 2015

BIJ DEWALT BLIJVEN WE INVESTEREN IN VEILIGHEID OP DE WERKVLOER.
TELKENS PASSEN WE ONZE MACHINES AAN OM VOORUIT TE LOPEN OP DE
LAATSTE VEILIGHEIDSREGELS EN DE IMPACT VAN DE MACHINES OP HET
LICHAAM TE VERMINDEREN. HET PERFORM & PROTECT PROGRAMMA OMVAT
PRODUCTEN DIE VOLDOEN AAN DE STRENGSTE CRITERIA UIT 1 VAN DE
VOLGENDE 3 THEMAS: VIBRATIES, CONTROLE EN STOF.

DEWALT levert een uitgebreide serie
hulpstukken en accessoires die bedoeld
zijn om de gezondheidsrisico’s van
blootstelling aan stof tot een minimum
te beperken.
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Advertorial DeWALT

Perform & Protect

D25301D-XJ

DWV902M-QS

Voor meer informatie: www.DEWALT.nl/safety of www.stofvrijwerken.tno.nl
Verantwoorde inschakeltijd per 8-urige werkdag:

kalkzandsteen

beton/baksteen
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Uw succesbooster staat
nú in de showroom!
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De nieuwe Trafic is een garantie voor
succes. Zijn nieuwe uiterlijk is robuust en
dynamisch en met zijn sterke nieuwe
Twin Turbo motoren kan hij elke uitdaging
aan. Ontdek een betaalbare, ruime en
volledig uitgeruste bedrijfswagen vol
handige innovaties.

Een mobiel kantoor
De ergonomische cabine biedt een
innovatieve werkplek. Omdat een
smartphone én tablet volledig geïntegreerd kunnen worden met de nieuwe
Renault Trafic mist u nooit meer een
grote opdracht. De multifunctionele
bijrijdersbank heeft een notitieblokhouder en bevat een opbergruimte
voor uw laptop.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 184-185

Zeer lage gebruikskosten
Met een brandstofverbruik van slechts
1 op 17* is de nieuwe Trafic de
zuinigste in zijn segment. De Twin
Turbo technologie zorgt ervoor dat
u veel vermogen heeft bij zowel lage
als hoge toerentallen. Ook rijdt hij
zuiniger door banden met een lage
rolweerstand, minder weerstand van
de remmen vóór, elektrische stuur-

WAT ALS UW BEDRIJFSWAGEN
GELD VOOR U BESPAART?
SLECHTS 5,9L/100KM

bekrachtiging en verbeterde aero
dynamica. Dat is nog eens besparen!
Houdt u mooi geld over voor andere
investeringen.
Een laadruimte waar alles in past
Het fraaie hoekige uiterlijk van de
Trafic verraadt al dat hij optimale ruimte biedt. Hij heeft dan ook de langste
laadlengte in zijn segment: tot wel
4,15 meter! En met het doorlaadluik
in het tussenschot vervoert u moeiteloos langere objecten zoals buizen of
ladders.
Kom naar onze showroom!
Een bedrijfswagen met zo’n robuust
voorkomen en unieke uitrusting staat
garant voor een boost van het succes
van uw bedrijf. De nieuwe Renault
Trafic is er al vanaf €16.990,- of voor
de all-in-one-prijs vanaf €72,- per
week. Voor dit bedrag financiert
u de nieuwe Trafic en profiteert u
bovendien van 5 jaar gratis onderhoud
en 5 jaar garantie. Dus kom zelf de
ongelooflijke laadlengte nameten
bij de dealer en maak meteen een
zuinige proefrit!

* Verbruik en emissie gehomologeerd volgens de geldende regelgeving.

Advertorial Renault

www.renault.nl

VANAF € 16.990,ALL-IN-ONE VANAF € 72,- PER WEEK
INCL. 5 JAAR ONDERHOUD EN GARANTIE

DE NIEUWE RENAULT TRAFIC
UW SUCCESBOOSTER

DRIVE THE CHANGE

Vanaf prijzen zijn exclusief BTW, BPM en kosten rijklaar maken. De vanafprijs is gebaseerd op de uitvoering Renault Trafic Générique dCi 90. Vanafprijs geldig vanaf 1 juni 2014. Op elke nieuwe Renault Trafic
geldt een fabrieksgarantie van 2 jr. zonder kilometerbeperking en 12 jr. plaatwerkgarantie. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen
voorbehouden. Voor meer informatie en/of de voorwaarden bel gratis 0800- 0303 of kijk op renault.nl. Min./max. verbruik: 5,9 - 6,5 l/100 km.
Resp. 16,9 - 15,4 km /l. CO 2 155 - 170 g/km.
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Advertorial Sortimo

Een zorgeloze en perfect georganiseerde werkdag?

Dat kan met een Sortimo

Globelyst
bedrijfswageninrichting

VLOK wijzer 2015
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De voordelen op rij:
L Kostenbesparing
minder tankbeurten
L Tijdbesparing
orde en overzicht waardoor minder
tijd verloren gaat met zoeken
L Veiligheid
ProSafe ladingbeveiliging standaard
geïntegreerd in de inrichting
L Flexibiliteit
alles naar eigen wens in te richten
en met elkaar te combineren
L Toekomstgericht
trendzetter en bedenker van geavanceerde technieken
L Kwaliteit
robuust, gekeurd en duurzaam
L Imago
professionele uitstraling
Bij Sortimo speelt M(aatschappelijk)
V(erantwoord) O(ndernemen) een
belangrijke rol binnen haar bedrijfs
voering. Door de toepassing van
een mix van materialen, kunststof,
aluminium en staal en composiet
(vezelgebonden grondstof), wordt een
substantiële
gewichtsverlaging
bereikt. Dit leidt tot een sterke vermindering van de CO2 uitstoot tijdens
het productieproces en bovendien
zijn alle materialen recyclebaar. Daarnaast levert dit een flinke besparing
in brandstofgebruik op.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 186-187

Het Sortimo logistixx programma
biedt u talloze mobiele oplossingen in
de vorm van koffers en boxen, die
allemaal met elkaar gecombineerd
kunnen worden en bovendien naadloos in de Globelyst bedrijfswageninrichting passen. Als praktisch opberg- en vervoer systeem is het veilig,
betrouwbaar, comfortabel en flexibel.
En in de bedrijfsauto zijn alle gereedschappen, machines en onderdelen
veilig en overzichtelijk opgeborgen.

Het biedt vrijwel grenzeloze toepassingsmogelijkheden. Voor elke behoefte is er een oplossing.
Door het uitgebreide dealernetwerk
is er altijd een Sortimo dealer in de
buurt, waar u terecht kunt voor een
op maat gemaakt inrichtingsvoorstel.

Voor meer informatie kunt u terecht
op: www.sortimo.nl

Sortimo zorgt er eenvoudig voor, dat u zich kunt
bezig houden met de zaken waar het echt om gaat.

SORTIMO GLOBELYST

De veilige en
efficiënte bedrijfswageninrichting

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
info@sortimo.nl · www.sortimo.nl
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Bij Knauf Insulation produceren wij al onze glaswolproducten
met ECOSE® Technology. Dit is een door ons ontwikkelde
gepatenteerde technologie, waarbij uitsluitend bio-based
bindmiddel wordt gebruikt. Daarmee is glaswol van Knauf
Insulation de enige zonder formaldehyde en fenol. Ontdek de
voordelen van werken met glaswol met ECOSE® Technology:

Uw vakwerk moet niet alleen vandaag,
maar ook in de toekomst perfect zijn. Het is
daarom belangrijk om vloeren, wanden,
(kim)naden, voegen, doorvoeren en
constructie-delen blijvend af te dichten en
te beschermen. Griffon HBS-200 Liquid
Rubber is een universele, flexibele coating
voor het blijvend elastisch afdichten en
beschermen van vrijwel alle materialen en
ondergronden. Het water- en luchtdichte
product is eenvoudig te verwerken.
Bovendien is het product duurzaam en
veilig voor mens en milieu. De 100%
water- en luchtdichtheid van de coating is
Griffon is een merk
van Bison International.

www.knaufinsulation.nl
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HBS-200
LIQUID RUBBER
100% watER- En LUcHtDIcHt

✓ Vriendelijk voor de handen, irriteert niet
✓ Geeft weinig stof af
✓ Probleemloos te snijden en eenvoudig te verwerken
✓ Geurloos; ECOSE® Technology is een fenol- en
formaldehydevrij bindmiddel
✓ Draagt bij aan een gezonde binnen luchtkwaliteit

1614051 KNA Vlok 170x175.indd 1

Lijmapparatuur
en applicaties
Lijmapparatuur
en applicaties

bewezen aan de hand van de Europese
normeringen EN 1026, EN 1027 en EN
12114. Met een goede hechting op vrijwel
alle ondergronden is HBS-200 Liquid
Rubber voor iedere vakman dé universele
afdichter en beschermer.

Concept en
advies

Full service en
betrouwbare
partner

4

SIMPLY
DELIVERS
SIMPLY
deLIverS
Op basis van deze 4 pijlers leveren wij:

EN 1026
EN 1027
EN 12114

Griffon.
Verbonden met vakwerk.

3

Lijmapparatuur
en applicaties

www.griffon.nl

1
2
3
4

producten met een meerwaarde
producten met de juiste werking
technologie met servicegerichte aanpak
dienstverlening die waar maakt wat we beloven

www.lijmpartner.nl
www.lijmpartnershop.nl

www.bondtack.com
Tel. 0413 265937
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U ervaart meer wooncomfort door
te kiezen voor kwaliteit. Een extra
investering kunt u bij een latere verkoop van uw woning terugverdienen.
Zo zijn woningen met zonnepanelen gewilder dan huizen zonder.
Een energieneutrale woning biedt
doorgaans een hogere kwaliteit dan

Regelgeving/tips/links Bouwbesluit

een woning die louter voldoet aan
de minimumeisen. Informeer bij de
VLOK-vakman welke aanpassingen een
positieve invloed hebben op de
verkoopbaarheid en de prijs. Hij is
meestal goed op de hoogte van de
plaatselijke huizenmarkt en regionale
subsidiemogelijkheden.
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Investeer in kwaliteit
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Wie kiest voor kwaliteit,
kiest voor meer wooncomfort.

dende regels en stand van de bouwtechniek, en misschien is de woning
al eerder verbouwd of aangepast.
De geplande verbouwing moet dan
minimaal aansluiten op de bestaande
kwaliteit van uw woning. Daardoor
kan voorafgaand aan een verbouwing
al worden vastgesteld wat de eisen
zijn. Uiteraard mag u boven de eisen
gaan zitten, maar nooit eronder.
U mag van de VLOK-vakman verwachten dat hij het Bouwbesluit kent
en volgens de regels verbouwt. Maar
mocht de verbouwing niet aan de
regels voldoen, dan zal de gemeente
u doorgaans als eerste aanspreken.
Bespreek daarom met de vakman
voor aanvang van de verbouwing wat
uw verwachtingen zijn.

193

Wat wel blijft, is dat alle verbouwingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit, ook als er geen bouwvergunning
nodig is. Als een omgevingsvergunning is vereist, controleert de gemeente of het verbouwplan aan het Bouwbesluit voldoet.
Voor verbouwingen wordt de kwaliteit
van de bestaande woning als uitgangspunt genomen. Uw woning is
ooit gebouwd volgens de toen gel-

|

…staan wetten en praktische bezwaren,
zo luidt een oud gezegde. Bij bouwen
en verbouwen is het niet anders. Maar
laat dit u er niet van weerhouden om uw
verbouwplannen met de VLOK-vakman te
realiseren.

VLOK wijzer 2015
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Tussen droom en daad…

Een positieve ontwikkeling is dat voor
een aantal verbouwingen minder
vergunningen nodig zijn. Zo mag u
een aanbouw van vier meter zonder
omgevingsvergunning laten realiseren. En ook voor bijgebouwen is
een vergunning niet meer nodig. Met
reden, want zo kunnen mensen sneller
een mantelzorgwoning voor bijvoorbeeld zorgbehoevende ouders laten
bouwen.

14-11-14 17:48
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Transparant over de kosten
De kosten van een verbouwing kunnen
lastig in te schatten zijn. De vakman kan

VACpunt Wonen:
advies over verbouwingen

dan op regiebasis werken: u betaalt voor
de werkelijke uitvoeringskosten.
Hij kan u ook een richtprijs geven waar hij van af kan
wijken. De vakman heeft het recht om de richtprijs met
maximaal 10 procent te overschrijden.

Het vermelden van een stelpost in de offerte is voor de
vakman een mogelijkheid om duidelijk te maken dat u met
onvoorziene kosten te maken kunt krijgen.
De vakman mag u een redelijke prijs in rekening brengen.
Deze prijs komt tot stand door het werk met vergelijkbare
klussen te vergelijken.
Kom van tevoren met de vakman overeen dat hij op tijd
aangeeft dat hij extra kosten moet gaan maken, ook al is
de kostenoverschrijding wettelijk toegestaan. U kunt dan
eventueel voor een minder kostbare oplossing kiezen. 

Regelgeving/tips/links Bouwbesluit

Overleg met de vakman wat de eisen en de mogelijkheden zijn en leg
een en ander voor aanvang van de
verbouwing schriftelijk vast. Zo heeft

u allebei meer houvast.

VACpunt Wonen biedt u de mogelijkheid uw verbouwingsplannen te laten toetsen op gebruikskwaliteit.
Denk bijvoorbeeld aan een te bouwen bijgebouw dat
geschikt moet worden gemaakt voor zorg. Ook als u
energie wilt besparen, kunt u voor advies bij deze orga-

|

VACpunt Wonen is een kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van
uw woning en woonomgeving. Het is een stichting zonder winstoogmerk die
zich sterk maakt voor praktisch wonen door kennis te verzamelen over gebruikskwaliteit. VACpunt Wonen bewerkt zijn kennis tot producten die woonconsumenten en professionals kunnen gebruiken om een woning zo praktisch mogelijk in te delen en de woonomgeving goed in te richten.
Meer informatie: www.vacpuntwonen.nl
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nisatie terecht.

Bespreek met de VLOK-vakman voor aanvang
van de verbouwing wat uw verwachtingen zijn.
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U kunt overwegen om het niet bij de
minimumeisen te laten. Extra kwaliteit,
door bijvoorbeeld een dikker isolatiepakket te laten aanbrengen, kost vaak
niet veel meer, terwijl meer kwaliteit
wel snel het wooncomfort verhoogt
en de woning meer waard maakt.

|

Onbenoemde ruimte wordt
gezellige verblijfsruimte
Aan de hand van het volgende voorbeeld krijgt u een idee hoe het Bouwbesluit in de praktijk uitpakt. U woont
in een huis met een hellend pannendak, de kap. U geeft opdracht om
van een ongeïsoleerde bergzolder,
‘een onbenoemde ruimte’ volgens
het Bouwbesluit, een slaapkamer
te maken. De bergzolder verandert
dan in een gezellige verblijfsruimte,
waaraan het Bouwbesluit een aantal
eisen stelt. Het bestaande deel van de
zolder hoeft u niet te isoleren. Maar
wilt u dat de vakman nieuwe delen
aan de kap toevoegt, dan schrijft het
Bouwbesluit isolatie voor met een
warmteweerstand van 1,3. Overigens
doet u er goed aan om de hele kap
minimaal volgens deze eis te laten
isoleren. Uw nieuwe verblijfsruimte
moet ook beschikken over voldoende daglicht en ventilatie, en waterdicht zijn. Het te plaatsen raam moet
minimaal 0,5 m² daglichtoppervlak hebben, ongeacht de afmeting
van de kamer. Het raam mag dus
groter dan de eis zijn, maar niet
kleiner. Als ventilatie-eis geldt een
minimale luchtstroom. Dit hoeft u
niet te laten meten: met een normaal
draairaam voldoet de verbouwing
al snel aan deze eis. Heeft u de kap
eerder laten isoleren en besluit u
later een dakkapel te plaatsen?
Dan moet deze kapel van hetzelfde
niveau isolatie worden voorzien.
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Advertorial PCI

Tegellijmsystemen en
bouwchemische producten
Complete systemen van PCI –
alles uit één hand
PCI biedt de professionele verwerker een brede keuze uit verwerkersvriendelijke producten en systemen
voor vele toepassingen. Steeds meer
producten zijn gebaseerd op nieuwe
ontwikkelingen, zoals nano- en geopolymeertechnologie. Daaruit resulteren bijzondere eigenschappen:
stofarm, lichtgewicht, snel drogend
of uithardend, extra hoge uitlevering
of sterke hechting.

Lijmsystemen
De lijmsystemen omvatten niet alleen de gebruikelijke primers, water
dichtingsproducten, egalisatie- en
uitvlakmortels, tegellijmen, voegmortels en kitten. Specifieke toepassingen
vereisen speciale producten, bijvoorbeeld een egalisatiemortel voor
houten vloeren.
Waterdichting
Voor waterdichting in natte ruimtes,
op balkons of terrassen en in zwembaden biedt PCI uitgebreide systemen,
zoals speciale binnen- en buiten
hoeken, manchetten voor leidingdoorvoeren en waterdichtings- en/of
ontkoppelingsmatten.

VLOK wijzer 2015
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Bouwchemische producten
Het assortiment bouwchemische producten gaat van aangiet- en beton
reparatiemortels tot kleurstoffen,
vezels, hydrofobeermiddelen, kelderafdichtingssystemen, ontkistingsoliën
en reinigingsmiddelen.
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Snel renoveren
Met XPS-hardschuimplaat PCI Pecidur
en douche-element PCI Pecibord kan,
in combinatie met snelle tegellijmsystemen, snel worden gerenoveerd,
zonder te slopen.

Systemen
PCI richt zich speciaal op systeem
toepassingen, waarin de gebruikte
producten op elkaar worden afgestemd. Verwerkers en opdrachtgevers
zijn daarmee niet alleen van verzekerd
een geschikt systeem; PCI verstrekt bij
de juiste applicatie van de producten
ook een systeemgarantie van 10 jaar.

Voor bouwprofessionals
Meer informatie:
www.PCI-Afbouw.nl
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Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ Zwolle
T 038 - 4260100
I www.controlunion.com

Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3
4131 PJ Vianen
T 0347 - 376624
I www.faay.nl

Attema B.V.
Schelluinsestraat 1
4203 NJ Gorinchem
T 0183 - 650650
I www.attema.com

DAS Rechtsbijstand N.V.
Karspeldreef 15
1102 BB Amsterdam
T 020 - 6517517
I www.das.nl

Fakro Nederland
De Ren 34
6562 JK Groesbeek
T 024 - 3978095
I www.fakro.nl

Bolton Adhesives
Adriaan Volker Huis
14th Floor, Oostmaaslaan 67
3063 AN Rotterdam
T 088 - 3235700
I www.boltonadhesives.com

Bouwbakkie
Postbus 31
1700 AA Heerhugowaard
T 072 - 7514090
I www.bouwbakkie.nl

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T 073 - 6244244
I www.bostik.nl

DOECO B.V.
Coenecoop 135
2741 PJ Waddinxveen
T 0182 - 64 28 88
I www.doeco.nl

Bouwbinder B.V.
Nieuwe Haven 85b
3116 AB Schiedam
T 010-2025029
I www.bouwbinder.nl

Easy-Fitt Installatiematerialen
Celsiusstraat 20
1704 RW Heerhugowaard
T 072 - 5345070
I www.easy-fitt.com
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Fermacell BV
Loonse Waard 20
6606 KG Wijchen
T 024 - 6495111
I www.fermacell.nl
Fetim B.V.
Kopraweg 1
1047 BP Amsterdam
T 020 - 5805333
I www.fetim.nl
FLIR commercial systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer (België)
T 076 - 5794194
I www.flir.com

Ivana B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
T 0252 - 220940
I www.ivana.com

Leitz Service B.V.
Mercuriusweg 5
2741 TB Waddinxveen
T 0182 - 303030
I www.leitz-service.nl

Häfele Nederland BV
Nagelpoelweg 30
7333 NZ Apeldoorn
T 055-538 46 00
I www.hafale.nl

Kiwitz BV
De Hogenkamp 22
7171 EC Ulft
T 0315 - 270620
I www.kiwitz.nl

Lijmpartner
Oostwijk 14
5406 XT Uden
T 0413 - 265937
I www.lijmpartner.nl

Henderson Nederland BV
Rootven 14
5531 MB Bladel
T 0497 - 332025
I www.henderson.nl

Knauf Insulation
Florijnstraat 2
4903 RM Oosterhout
T 0162 - 492060
I www.knaufinsulation.nl

Makita
Park Forum 1101
5657 HK Eindhoven
T 040 - 2064040
I www.makita.nl

Honeywell
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam Zuidoost
T 020 - 5656911
I www.honeywell.com

Koninklijke Jongeneel B.V.
Atoomweg 300
3542 AB Utrecht
T 030 - 2346347
I www.jongeneel.nl

Mastermate
De Wel 6A
3871 MV Hoevelaken
T 033 - 2541614
I www.mastermate.nl

Hornbach Bouwmarkt
Ravenswage 56 R+S
3439 LD Nieuwegein
T 030 - 2669898
I www.hornbach.com

Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
T 043 - 3689528
I www.mosa.nl

Meeùs Assurantien
Eendrachtlaan 315
3526 LB Utrecht
T 0900 - 7507500
I www.meeus.com

Leveranciersregister

Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2
2421 LZ Nieuwkoop
T 0172 - 520110
I www.gb.nl

201

Altrex B.V.
Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
T 038 - 4557700
I www.altrex.com

Centrum Hout
Westeinde 8
1334 BK Almere-Buiten
T 036 - 5329821
I www.centrum-hout.nl

|

leveranciers uit heel Nederland!

IsoBouw Systems BV
Kanaalstraat 107
5711 EG Someren
T 0493 498111
I www.isobouw.nl
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Hier vind u de

Forbo Eurocol BV
Industrieweg 1-2
1521 NA Wormerveer
T 075 627 16 00
I www.forbo.com
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Skantrae B.V.
Mega 1
6902 KL Zevenaar
T 0316 - 586600
I www.skantrae.com

Owachem BV
Zinkerweg 9a
5145 NL Waalwijk
T 0416 - 347958
I www.owachem.nl

Renault Klant Relaties
Postbus 75784
1118 ZX Schiphol
T 0800-0303
I www.renault.nl

Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21a
3431 BM Nieuwegein
T 030 - 6050214
I www.soprobv.nl

PCI-Afbouw
Karolusstraat 2
4903 RJ Oosterhout
T 088 - 4766647
I www.pci-afbouw.nl

Reppel
Pieter Zeemanweg 107
3316 GZ Dordrecht
T 078 - 6174400
I www.reppel.nl

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11
2861 GX Berg Ambacht
T 0182 - 356060
I www.sortimo.nl

PEFC Nederland
Kokermolen 11
3994 DG Houten
T 030 - 6930040
I www.pefcnederland.nl

Robert Bosch Powertools
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
T 076 57 95 430
I www.bosch-do-it.com

Soudal
Paardeweide 38a
4824 EH Breda
T 076 - 5424901
I www.soudal.com

|
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Robot-Vloerverwarming
Nieuwland Parc 151
3351 LJ Papendrecht
T 078 - 6411619
I www.robot-vloerverwarming.nl

STANLEY / DEWALT
Postbus 83
6120 AB Born
Nederland
T 0164 - 283063
I www.stanley.nl / www.dewalt.nl
STAS picture hanging systems
Esp 245
5602 BA Eindhoven
T 040 - 2910269
I www.stasgroup.com
TEC7 NV
Industrielaan 5b
2250 Olen - België
T +32 14 - 85 97 37
I www.tec7.be
Tesa BV
Stationsplein 3-1
1211 EX Hilversum
T 035 - 6250200
I www.tesa.nl
Toes Montage B.V.
Industrieterrein Witte paal 217
1742 LA Schagen
T 0224 - 216518
I www.toesmontage.nl

Warmteplan
Mercuriusweg 5
6971 GV Brummen
T 0575-564805
I www.warmteplan.nl

Ubbink B.V.
Verhuellweg 9
6980 AA Doesburg
T 0313 - 480200
I www.ubbink.nl

Warmteservice Groep
van Slingelandtstraat 43
1051 CG Amsterdam
T 020 - 5849790
I www.warmteservice.nl

VBI
Looveer 1
6851 AJ Huissen
T 026 - 3797979
I www.vbi.nl

Weijntjes Hoofdkantoor
Lemelerbergweg 50
1101 AM Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 3113646
I www.weijntjes.nl

Veris Bouwmaterialengroep B.V.
Vijzelmolenlaan 20
3447 GX Woerden
T 0348 - 486161
I www.veris.nl

Wera Werk (Herman Werner
BmbH & Co. KG)
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal - Germany
T +49 (0)202 - 4045254
I www.wera.de

Verpa Senco B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
T 0320 - 295575
I www.verpa-senco.com

Leveranciersregister

Raab Karcher
Atlasstraat 1
5047 RG Tilburg
T 013 - 4580130
I www.raabkarcher.nl

Transferro B.V.
Lingenstraat 4
8028 PM Zwolle
T 038 - 455 6080
I www.transferro.com

Wildkamp
Dedemvaarsteweg Zuid 59
7775 AC Lutten
T 0523 - 687500
I www.wildkamp.nl
Workx Materieelverhuur
Olof Palmelaan 19
2729 NA Zoetermeer
T 079 - 3601268
I www.workx.nl
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Opel Nederland
Lage Mosten 49-63
4822 NK Breda
T 076 - 5448541
I www.opel.nl

Sprue Safety Products
Vanguard Centre,
Sir William Lyons Road CV4 7EZ
Coventry, United Kingdom
I www.sprue.com
T 06 - 20244376

|

Rubi Benelux BV
Weidehek 70
4824 AS Breda
T 076 - 5729200
I www.rubi.com
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Proftix
Bleijerheiderstraat 115
6462 AG Kerkrade
T 045 - 2600500
I www.tixtop.nl
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Metabo Nederland BV
Keulschevaart 8
3621 MX Breukelen
T 0346 - 259060
I www.metabo.nl
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no-nonsens
communicatieadviesburo!

Het
full service

offline media
grafisch ontwerp & productie
joint promotion
advertentie aquisitie
drukwerk [begeleiding]

Deze uitgave van de VLOK wijzer 2015 is
gerealiseerd door

WAT-communicatie

met dank aan alle adverteerders

online media
website
webwinkel
webportal
domeinnaamregistratie/hosting
social media [begeleiding]

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk, Tel. 0226 - 765 000, Internet: www.wat-communicatie.nl
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VLOK Leden

Alle leden van de VLOK
(de klussenbedrijven) vindt u op
www.vlok.nl/klussenbedrijf.php

FSC®,
PEFC
en Europese
houtverordening
Control
Union
is een
certificeringsinstelling
die wereldFSC®,
PEFC
en
Europese
houtverordening
wijd certificeringen en audits uitvoert voor o.a. FSC, FM,
PEFC, Europese houtverordening (EU TR), ISO14001 en
ISO9001. Tevens kunnen wij uw voetprint berekenen
m.b.t. water, energie en CO2 en reductieprogramma’s
Control
Union is een certificeringsinstelling die wereldwijd certificeringen
inzetten.

en audits
uitvoert
vooriso.a.
FM, PEFC, Europesedie
houtverordening
Control
Union
eenFSC,
certificeringsinstelling
wereld(EU TR),
ISO14001
en ISO9001.
Tevens
kunnen
uwFSC,
voetprint
wijd
certificeringen
en audits
uitvoert
voorwijo.a.
FM, bere
kenen m.b.t. water, energie en CO2 en reductieprogramma’s inzetten.
PEFC,
Europese
houtverordening
(EU
TR),
ISO14001
en
Control Union is een certificeringsinstelling die wereldISO9001. Tevens kunnen wij uw voetprint berekenen
wijd certificeringen
en audits uitvoert voor o.a. FSC, FM,
m.b.t. water, energie en CO2 en reductieprogramma’s
PEFC,inzetten.
Europese houtverordening (EU TR), ISO14001 en

ISO9001. Tevens kunnen wij uw voetprint berekenen
m.b.t. water, energie en CO2 en reductieprogramma’s
inzetten.

Control Union Certifications
8011 BZ, Zwolle, tel. 038 - 42 60100
Meeuwenlaan
4-6,Certifications
Control Union
certification@controlunion.com,
www.certification.controlunion.com
Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle,
tel. 038 - 42 60100
certification@controlunion.com, www.certification.controlunion.com
Control Union Certifications
Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, tel. 038 - 42 60100
certification@controlunion.com, www.certification.controlunion.com
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Control Union Certifications
Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, tel. 038 - 42 60100
certification@controlunion.com, www.certification.controlunion.com
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Ga nu naar

www.bouwbinder.nl
en plaats je

gratis advertentie

op dé marktplaats voor de bouw!
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Advertorial Skantrea

Vergroot uw kluswaarde met
Skantrae deuren!
In een tijd dat de markt voor nieuwbouwwoningen maar langzaam weer wat op
stoom komt, besluiten veel consumenten
tot het opknappen en/of uitbouwen van
de bestaande woning. Volop omzetkansen dus voor u!

VLOK wijzer 2015
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Kluswaarde vergroten
met Skantrae:
Eén van die klussen is het vervangen
van standaarddeuren voor een luxe
variant. In de praktijk worden vaak
alleen nieuwe deuren afgehangen,
terwijl er nog zoveel meer geleverd
en geplaatst kan worden. Skantrae
biedt u een zeer uitgebreid aan
vullend assortiment deco-producten
en diensten.
Voor u betekent dit een vergroting van
uw klus én een hogere omzetwaarde. En voor uw klant veel gemak en
tijdsbesparing.
Immers
Skantrae
biedt u voor de binnendeuren een
breed scala aan deurkrukken, glas,
lijsten, plinten en lambrisering,
deur
allemaal perfect passend bij de gekozen binnendeur.

VLOKwijzer2015_Binnenwerk.indd 208

Ook bij de buitendeuren is een breed
assortiment aan glas, beslag en andere producten direct mee te bestellen.
Handig voor u, één merk met alle
benodigde producten. Skantrae is
verkrijgbaar bij praktisch elke hout- en
bouwmaterialenhandel in Nederland.
Kies voor kwaliteit:
Met Skantrae binnen- en buiten
deuren kiest u voor absolute topkwaliteit tegen een zeer scherpe prijs!
Het assortiment is breed, bij de binnendeuren van een simpele boarddeur
tot een afgelakte luxe binnendeur en
bij de buitendeuren van een tuin- en
balkondeur tot een met een fraaie
luxe voordeur.

Speciale VLOK-actie:
Bovendien profiteert u als VLOK lid in
de periode december 2014 tot en met
april 2015 volop van de speciale VLOK
actie.
Indien u in genoemde periode Skantrae
luxe binnendeuren uit de SKS- en
SKL series en/of Skantrae voordeuren koopt, ontvangt u op elke luxe
binnendeur € 20,00 en op elke voordeur maar liefst € 100,00 retour op
uw bank- of girorekening. Dat is mooi
meegenomen!
Kijk voor meer informatie op de
speciale actie url op de skantrae
website, skantrae.com/vlok
Wij wensen u veel extra omzet toe
met Skantrae binnen- en buitendeuren!

Het merendeel van de Skantrae deuren
is voorzien van het FSC- én/of KOMO
certificaat waarop maar liefst 10 jaar
garantie wordt verleend.
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Voor bouwprofessionals

Waterdicht is waterdicht
Compleet assortiment afdichtingssystemen voor





Badkamers en douches
Balkons en terrassen
Zwembaden
Kelders en gevels

PCI Tegellijmsystemen en bouwchemische producten

www.PCI-Afbouw.nl
VLOKwijzer2015_Omslag.indd 1

