
Gaslekje met gevolgen
Van een klussenbedrijf ontving ik het volgende 

relaas.

Je plaatst een keuken en sluit alle apparatuur aan, 

inclusief een gaskooktoestel. De klant meldt een 

paar dagen later dat het toestel heet is, ook al 

staat alles uit. Blijkt dat er een lek in de gasin-

stallatie zit, waardoor op de plaats van het lek 

spontaan een waakvlam brandde. Gelukkig bleef 

het daarbij, er had ook een ontploffing kunnen 

plaatsvinden. Dan is maar de vraag of achteraf zou 

kunnen worden geconstateerd dat de oorzaak lag 

bij een defect in het apparaat of in de gasinstal-

latie.

In eerste aanleg wijzen de vingers naar de vak-

man. Want je bent aansprakelijk voor de gele-

verde en geplaatste producten. Je kunt er niets 

aan doen, zo’n lek, maar toch. In dit geval nam 

de leverancier de zaak in onderzoek. Eind goed, 

al goed. Maar je kunt ook beslissen voor aanvang 

van de klus je risico tegen het licht te houden. In-

formeer eerst welke eisen het energiebedrijf stelt. 

Weet je wel zeker of zo’n schade door je bedrijfs-

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt? Of 

heb je deze verzekering wegbezuinigd? En wat als 

het na de installatie toch verkeerd gaat? Misschien 

beslis je dan om de klus aan een erkend installa-

teur over te laten. Slaapt toch lekkerder.

Gerard Oltmans 

Voorzitter van de 

 Branchevereniging voor 

Klussenbedrijven, VLOK

column
Niet-houten antislipvlonder
Bewust in de bouw biedt de duurzame en innovatieve bouwele-

menten Resysta. Dit 100 procent houtvrije materiaal is gemaakt 

van biologisch restafval en bestaat voor 60 procent uit rijstvlies, 

voor 22 procent uit zout en voor 18 procent uit minerale oliën. 

Het materiaal is zoet- en zoutwaterbestendig, resistent tegen 

algengroei en het kent een uiterst hoge antislipwaarde, aldus 

Bewust in de bouw. Resysta is 100 procent houtvrij en is daar-

door uniek. De uitstraling van Resysta is natuurlijk en luxe. Je 

kunt het materiaal gebruiken voor het maken van onder meer 

terrassen. Je mag alle denkbare technieken op Resysta loslaten; 

denk aan boren, frezen en schuren. Het materiaal absorbeert 

geen water, heeft een relatief lage uitzettingscoëfficiënt en kent 

Euro brandklasse B.

Via de website kun je een pdf met verwerkingsvoorschriften 

downloaden.

Meer informatie: www.bewustindebouw.nl

Slecht binnenklimaat kostenpost
Het ziekteverzuim en de zorgkosten van mensen 

in een woning met een slecht binnenklimaat zijn 

aantoonbaar hoger dan die van bewoners van 

huizen met een gezond binnenklimaat. Een on-

derzoek van de Universiteit Maastricht toont voor het 

eerst onderbouwd aan wat de financiële consequen-

ties zijn van een ongezond binnenklimaat. Investeren 

in duurzame verbeteringen van het binnenklimaat 

loont. Achterstallig onderhoud, slechte isolatie en 

ventilatie veroorzaken vocht en schimmel met als 

gevolg een slechte luchtkwaliteit. Duidelijk is dat hoe 

meer uren mensen in een huis met een slecht 

binnenklimaat verblijven, hoe vaker en langer ze 

ziek zijn. Bij vrouwen en ouderen leidt een huis 

met vocht en schimmel tot een aantal doktersbe-

zoeken dat 25 procent hoger ligt dan gemid-

deld. Ook blijkt dat vooral oudere vrouwen, die 

procentueel de meeste tijd binnenshuis verblijven, 

het meest getroffen worden. De keuze voor 

milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties, reini-

gingsproducten, bouwmateriaal et cetera heeft 

gevolgen voor de kwaliteit van de binnenlucht. 

Zwarte beits duurzaam en 
 milieuvriendelijk
Xyhlo biofinish introduceerde onlangs een beits die 

bestaat uit twee afzonderlijk verpakte bestanddelen. 

Het gaat om een biologische coating op waterbasis 

met een beschermende schimmel en een natuurlijke 

lijnolie die als voeding dient voor de schimmel, De 

schimmel gaat indringing van vocht tegen. Xyhlo is 

volgens de producent een milieuvriendelijke en duur-

zame bescherming van buitenhout, zoals tuinhuisjes, 

pergola’s en schuttingen. Je kunt de beits aanbrengen 

met een verfroller op onbehandeld hout. Xyhlo geeft 

hout een matzwarte kleur.

Volgens de producent zijn de onderhoudskosten van 

hout met Xyhlo biofinish, mede dankzij het zelfher-

stellend vermogen van de biologische beschermlaag, 

relatief laag. Slechts eens per vijf jaar zul je het hout 

moeten nabehandelen met een natuurlijke lijnolie, zo 

belooft de producent. 

De beits is een initiatief van Regge Hout. Aan de 

ontwikkeling van de beits werkten instellingen 

en bedrijven mee als TNO, TU Eindhoven, STW, 

Schiele en Delft Patents.

Meer informatie: www.xhylo.nl. Via de web-

site kun je een proefstukje opvragen.

Xyhlo biofinish vergeleken met andere, veel 

gebruikte andere materialen (Bron: Xyhlo).
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