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COLUMN NIEUWS

Ik ga naar mijn klant Loes om een lekkage op te 
sporen en mogelijk te verhelpen. De vloer wordt 
geïsoleerd. De jongens in de kruipruimte voelden 

nattigheid en stelden dat eerst het  lekkage-
probleem uit de wereld moest. Heel verstandig 
natuurlijk. Mijn samenwerking met Loes begint bij de 
koffie. Zij schenkt de koffie in en ik deel de koek uit, 
een goed begin van de klus. 
Ik kruip onder de vloer en kan Loes nog net verstaan. 
Ik vraag of ze boven de kraan wil laten lopen. Er ligt 
namelijk een mooi helder plasje water onder de 
standpijp die door een schacht naar boven gaat. 
Ook daar zie ik leksporen. Ze rent drie keer de trap 
op en neer voor het bad, de wc en de douche, maar 
geen nattigheid. Nadat ze lukraak de wc beneden 
doortrekt, is het lek gedetecteerd, want veel water in 
de kruipruimte. Maar hoe kan het zo schoon zijn?
Met veel geluk kan ik bij de afvoerbuis achter het 
hangtoilet en zie daar de ”eierdooier-scheider”. 
De afvoerbuis zit al 15 jaar zo half in elkaar dat de 
grote boodschap doorgaat en de kleine boodschap 
de kruipruimte instroomt. Bizar toch? Na wat 
gepuzzel en acrobatisch handwerk, lukt het me 
om de afvoerpijp achter het hangtoilet zonder 
zichtbare schade goed dicht te maken. Tijd voor 
soep. Ik leg uit ik nog een keer onder de vloer ga 
om het bodemzeil droog te maken en geef aan dat 
Loes gerust mag helpen. Wat ik niet verwachtte van 
deze knappe dame, is dat ze dat ook echt doet. En 
zo liggen wij even later samen met de zaklantaarn 
plasjes op te dweilen in de kruipruimte. Loes vindt 
het heel interessant en weet gelijk wat de jongens 
doormaken in haar kruipruimte. 
Ik heb nog wel een vraag. Hoe kan het dat ik een 
riekend plasplasje én een schoonwaterplasje 
aantref, terwijl er maar één lekkage is? Ik 
vermoed dat er natuurkunde in het spel is. Urine 
is blijkbaar zwaarder dan schoon water. Het 
schone water gaat drijven en stroomt over naar de 
volgende plas. En wat Loes betreft, die is dan wel 
schoonheidsspecialiste, ze had evengoed een goede 
concullega kunnen zijn.

VERRASSENDE HULP Nederlandse Praktijkrichtlijn 
 Consumentendossier ziet het levenslicht

Toch lekker blijven werken aan de 
 geiser? 

NEN heeft de Nederlandse Praktijk-
richtlijn (NPR) 8092 ‘Consumenten-
dossier’ gepubliceerd. Hierin zijn de 
richtlijnen opgenomen voor een goed en 
compleet (digitaal) consumentendossier.

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
in werking. Daarmee wordt een nieuw 
stelsel van kwaliteitsborging voor de 
bouwsector ingezet. Het stelsel legt 
meer dan voorheen de verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit van bouwwerken 
bij de vakmensen. De wet versterkt zo de 

positie van de opdrachtgever. Vakmen-
sen moeten straks het Dossier bevoegd 
gezag en het Consumentendossier aan 
de klant bij de oplevering overhandi-
gen. Als voorbereiding op deze praktijk, 
ontwikkelde de NEN de Nederlandse 
Praktijkrichtlijn Consumentendossier. Dit 
dossier NPR 8092 is bedoeld als hand-
reiking voor aannemers en vakmensen 
om zelf een consumentendossier op te 
stellen. 

Meer informatie: NEN Klantenservice, 
klantenservice@nen.nl.

Verhuis naar IJsland. Want vanaf 1 april 
2022 mogen alleen gecertificeerde vak-
mensen cv-ketels, gashaarden en geisers 
plaatsen, onderhouden of repareren. Wil 
je deze klussen niet missen, dan zul je 
het certificaat moeten bemachtigen. Op 
1 december aanstaande organiseert het 
vakblad Gawalo een kennisbijeenkomst 
over de gasmaterie. Als het goed is krijg 
je antwoord op de vraag: “Hoe kom je met 
zo weinig mogelijk ‘gedoe’ aan de nodige 
certificaten?”

Meer informatie:  
https://kennismiddag.gawalo.nl
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