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NIEUWS

Bouwkosten  Online gratis te 
raadplegen
De kennisbank Bouwkosten Online is inmiddels gratis 

te raadplegen. Uitgever Archidat Bouwformatie 

constateerde dat het abonnement een stap te ver 

was voor kleinere bouw- en klusbedrijven. Wie zich 

registreert voor een gratis account kan de bouwdeel 

(totaal)prijzen in verschillende bibliotheken onbeperkt 

raadplegen. Archidat biedt marktconforme kosten-

informatie met medewerking van leveranciers. Samen 

met hen bekijkt Archidat wat een bouwkostendeel 

inhoudt, hoeveel materiaal er gebruikt wordt en 

hoeveel manuren nodig zijn. 

Oorzaak temperatuurvariaties bij 
douchemengkranen achterhaald
TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken onderzocht samen met Uneto-VNI de oorzaak van tempe-

ratuurvariaties bij douchemengkranen. De conclusie: drukschommelingen in de leidingwaterinstal-

latie veroorzaken temperatuurvariaties. De veroorzaker is dus niet de kraan zelf. De resultaten van 

het onderzoek bieden richtlijnen voor het ontwerpen van leidingwaterinstallaties om de tempe-

ratuurvariatie voor de gebruiker te beperken. Het onderzoek staat in het rapport Beperken van 

drukschommelingen aan inlaten van douchemengkranen. Het rapport kun je downloaden via de 

TVVL Kennisbank. Ben je geen lid, dan brengt TVVL 50 euro in rekening.

Gratis registreren: bouwkosten.bouwformatie.nl

Abonnement voor volledige toegang: webwinkel.bouwformatie.nl/bouwkosten-online

Verplichte  inzameling 
consumenten armaturen
Door een wetswijziging die in de zomer van 2018 ingaat, wordt het verplicht om kleinere con-

sumentenarmaturen in te zamelen voor recycling. Wecycle maakt dan ook met een campagne 

installateurs, bouwers en slopers bewust dat ook zij lampen, armaturen en consumentenarmatu-

ren gaan inleveren. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektronica en verlichting 

in Nederland.

Meer informatie: www.wecycle.nl

Klantprotectie 
op komst
De Wet kwaliteitsborging voor de bouw 

(Wkb) regelt de invoering van een nieuw 

stelsel van kwaliteitsborging voor het 

bouwen. Hiermee wordt de positie van de 

particuliere en de zakelijke bouwconsu-

ment versterkt. Zoals het er nu naar uit-

ziet, zal deze wet na aanpassingen in 2019 

ingevoerd worden. Tegen die tijd moet je 

bij het opleveren van je werk aantonen 

dat aan de (bouwgerelateerde) regelge-

ving is voldaan. Het middel dat daarvoor 

gebruikt kan worden, is dossiervorming: 

het vastleggen van het werk met een op-

drachtformulier, met uitvoeringsfoto’s en 

opleveringsfoto’s en een opleveringsfor-

mulier. Op dit moment ontwikkelt onder 

meer de VLOK een checklist die je helpt bij 

het volledig maken van je bouwdossier.

Wanneer bij oplevering blijkt dat het 

dossier niet in orde is, kan de opdrachtge-

ver zijn (eind)betalingen opschorten. De 

opdrachtgever krijgt ook betere mogelijk-

heden om herstelwerkzaamheden af te 

dwingen. Daarbij moet het (klussen)bedrijf 

de klant informeren hoe de risico’s tegen 

schade zijn afgedekt bij het niet nakomen 

van de verplichtingen en de gebreken na 

de oplevering. Hiermee hebben bedrij-

ven die via hun branchevereniging bij de 

Geschillencommissie zijn aangesloten het 

een stuk makkelijker. Zij kunnen verwijzen 

naar de geschillenregeling en de bijbeho-

rende nakomingsgarantie. Ik ben razend 

nieuwsgierig naar hoe de niet-aangesloten 

bedrijven deze nakomingsgarantie gaan 

bewijzen.
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