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BouwBeurs 2015
9 - 13 februari 2015, 

 Jaarbeurs Utrecht

www.jaarbeurs.nl

Renovatie & 
 Transformatie 2015
9 - 13 februari 2015, 

 Jaarbeurs Utrecht

www.jaarbeurs.nl

Beurs Eigen Huis
20 - 22 maart 2015, Jaarbeurs 

Utrecht

www.jaarbeurs.nl

Interieurbouw en Hout 
 Vakbeurs
24 - 26 maart 2015, 

 Evenementenhal Hardenberg

www.evenementenhal.nl

Vakdagen Parket en 
Woninginrichting
30 maart - 1 april 2015, 

 Evenementenhal Gorinchem

www.evenementenhal.nl

Asbestos 2015
Voor elke vakman die zich 

met asbest bezighoudt

15 -16 april 2015, Ahoy 

 Rotterdam

www.ahoy.nl

Installatie Vakbeurs
8 - 10 september 2015, 

 Evenementenhal Hardenberg

www.evenementenhal.nl

Interieurbouw en Hout 
 Vakbeurs
8 - 10 september 2015, 

 Evenementenhal Gorinchem

www.evenementenhal.nl

AGENDABEURZEN

Zin in het gratis handboek 
BouwdetailWijzer?

Ik zoek een date…
Er zijn van die mensen die op een ander 

afstappen waar ze iets mee willen. Ze 

passen tactieken toe waarvan ze ver-

wachten dat het succes oplevert. Voor de 

meer schuchtere mensen onder ons biedt 

een datingsite mogelijkheden. Je zal eerst 

onderzoeken welke datingsites je het 

beste gevoel geven. Je stelt vervolgens 

je meest voordelige profiel op, plaatst 

deze en wacht af. De datingsites zoeken 

naar een interessante match en koppelen 

vervolgens de mensen aan elkaar. Succes 

is hierbij niet verzekerd. Maar een strenge 

selectie van datingsites kan het slagings-

percentage wel verhogen.

Klussenbemiddelingsites werken volgens 

hetzelfde matchprincipe. De vakman wil 

graag kennismaken met een klant, stelt 

een profiel op en de sites maken de match. 

Maar weet je via welke site je ‘date’ komt? 

Heb je kritisch gekeken welk type klant 

op een site komt, weet je of het gros van 

deze klanten jouw type is? Is het hen om 

een lage prijs te doen of om de kwalitei-

ten van je werk. Wat kost de bemiddeling 

eigenlijk en wat beloven de sites namens 

jou, bijvoorbeeld: geen voorrijkosten? 

Onderzoek de bemiddelingssites goed en 

vraag de klant waarom hij/zij jou bena-

dert. Wees niet wantrouwend, stel je 

open op. Want je wilt per slot een eerlijke 

relatie.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

gerard

Kom dan naar de Bouw-

Beurs. Want dan brengt 

Bouwformatie samen met 

negentien toonaangevende 

producenten en toeleveran-

ciers het Handboek Bouw-

detailWijzer EPC ≤ 0,4 uit. In 

2011 publiceerde de Europese 

Commissie een nieuwe richtlijn 

voor energieprestaties. Deze 

richtlijn verplicht de Europese 

lidstaten om nieuwe gebouwen 

in 2020 vrijwel energieneutraal 

te bouwen. Daarom wordt op 

1 januari 2015 de EPC voor 

woningbouw verlaagd van 0,6 

naar 0,4.

De BouwdetailWijzer bevat 

meer dan honderd bouw- en 

referentiedetails die voldoen 

aan deze nieuwe regelgeving. 

De details worden aangevuld 

met bouwfysische detailbladen 

inclusief psi-waarden, waar-

bij het voor ontwerpende, 

controlerende, adviserende en 

uitvoerende partijen eenvoudiger 

wordt om te gaan met deze 

complexe materie.

Het Handboek BouwdetailWijzer 

EPC 0,4 t.w.v. € 199 kun je gratis 

afhalen in de hal Gevel 2015 

tijdens de BouwBeurs. Je moet 

je dan wel voor eind januari 

inschrijven voor de Week van de 

Bouw. Je ontvangt vervolgens 

een voucher waarmee je een 

gratis exemplaar ontvangt (wel 

geldt: op = op).

Inschrijven: 

bouwdetails.bouwformatie.nl
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