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columnSlimwoners klant 
van de zeer nabije 
toekomst?
De organisatie Natuur & Milieu heeft een nieuw 

soort mens ontdekt: de slimwoner. Dit bijdehandje is 

energiebewust en investeert in zaken als dubbel glas 

en spaarlampen. Maar de slimwoner is nog niet slim 

genoeg. Hij kan meer geld besparen en het huis nog 

comfortabeler maken, aldus Natuur & Milieu. Qua 

woningisolatie valt nog een wereld te winnen. Want 

Nederlanders hebben vaak vooral kleinere stappen 

gezet en komen te weinig toe aan de grote winstpak-

kers: isolatie van spouwmuren, vloer en dak. Met de 

campagne Slimwoner gaat de organisatie Nederland 

wakker schudden.

Gedurende twee jaar kunnen mensen om de paar 

Klussenbedrijven krijgen meer 
 aanvragen voor opdrachten
De renovatiemarkt ervaart een groei van het aantal aanvragen en opdrachten die daadwerkelijk 

doorgaan. Dit blijkt uit onderzoek dat USP Marketing Consultancy uitvoerde onder 110 klussenbe-

drijven. Een derde van de klussenbedrijven ziet de markt duidelijk aantrekken. Van de bedrijven 

geeft 63 procent aan meer aanvragen binnen te krijgen en 46 procent meldt dat er ook meer klussen 

doorgaan. Dit zijn vooral kleine klussen, dus de klant is nog niet helemaal om. Slechts 23 procent 

geeft aan dat de klussen groter zijn geworden in omvang. 

maanden inschrijven op een aantrekkelijk aanbod van 

diensten en producten voor verdere energiebesparing. 

Dat kan het isoleren van de woning zijn, een zuinig 

elektrisch apparaat aanschaffen of voordelig kiezen 

voor ledverlichting. Natuur & Milieu maakt met bedrij-

ven scherpe afspraken over prijs en kwaliteit, inclusief 

het uit handen nemen van allerlei regelwerk. 

Meer informatie: www.slimwoner.nl

Met vier man glas tillen tot 100 kg
Iedereen die wel eens isolatieglas plaatst, zal het beamen: glas wordt steeds zwaarder. De arbowetgeving hield 

geen rekening met deze ontwikkeling. Zelfs met twee man mag je van de wetgever geen glas van boven de 50 

kilogram tillen. Deze regel was een doorn in het oog van brancheorganisaties als OnderhoudNL. Na ettelijke 

vergaderingen is besloten tot een vergelijk tussen de partijen te komen. Met een aanpassing in de Arbocatalo-

gus mag je alleen bij renovaties wel een te zwaar ruitje met zuignappen oppakken. Let wel: tot maximaal 100 

kilogram en met vier man waarvan één de leiding heeft. Hoogteverschillen van meer dan 30 centimeter mogen 

zij niet nemen. De voorgeschreven maximale dagdosis is 2 ruiten per dag.

Alles kits met je  kit- en lijmrillen
Den Braven Sealants biedt op de nieuwe website een online kit- en lijmwijzer. De wijzer toont een dwars-

doorsnede van de woning, waar de verschillende soorten afwerking voor bijvoorbeeld gevelbouw, beglazing 

en ramen, sanitair, interieurafwerking en luchtdicht bouwen inzichtelijk zijn gemaakt. Je geeft aan wat je wilt 

verbinden en welke verbinding het betreft. De online kit- en lijmwijzer adviseert vervolgens het meest geschikte 

product en geeft een alternatief. De website bevat ook een kennisdatabase. Daarin kun je zoeken naar speci-

fieke informatie over verschillende marktsegmenten en onderwerpen, zoals bijvoorbeeld luchtdicht bouwen, 

passieve brandwerendheid en interieurafwerking. 

Meer informatie: www.denbraven.com
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