
ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS  |  NR. 3 MAART 2014 23e JAARGANG

RoofsRoofs
HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

“dakdekker, controleer uw dekking!”

● Duurzame ballastlaag door dakbegroeiing is (bijna) mogelijk
● “Zzp’er verkeert te vaak in afhankelijke positie”
● Onderzoek levensduur EPDM dakmembraan 

● Nieuwe renovatiemethode voor woningcorporaties gelanceerd



SKYLUX
LICHTKOEPELS

www.skylux.be
adv roof belgium skylux CH 2013 ned.indd   1 23/04/13   10:14

SKYLUX
LICHTKOEPELS

www.skylux.be
adv roof belgium skylux CH 2013 ned.indd   1 23/04/13   10:14



Roofs     3

coLuMn
tHeo wieKeRAAd 

wie controleert wie?
Een beetje dakdekkerbedrijf is tegenwoordig gecertifi ceerd. 
KOMO, ISO & VCA zijn de bekendste namen hierbij. Jaar-
lijks geven dakdekkerbedrijven duizenden euro’s uit aan 
controles - intern en extern. Plus nog eens kapitalen aan 
gereedschap-, ladder-, PBM-keuringen, het op peil houden 
van het opleidingsniveau, het aanpassen van processen en 
het ergonomisch vernieuwen van gereedschappen. Dit alles 
om aan de eisen die in de markt gesteld worden te kunnen 
blijven voldoen.

KIWA, Veritas, Lloyds, TÜV, kortom: de grote jongens in het cer-
tifi ceren spenderen heel wat uren binnen onze branche om 
al die dakdekkerbedrijven op het gewenste niveau te krijgen 
en te houden. Door deze certifi ceringen borgen de bedrijven 
hun kwaliteit en het feit dat ze veilig werken - en dat mogen 
ze dan ook uitdragen. 

Maar niet alleen de dakaannemer maakt werk van kwali-
teitsborging, ook de opdrachtgever. Een beetje werk wordt 
tegenwoordig al gauw begeleid door een adviesbureau. 
Waarom? Soms omdat er bij de opdrachtgever geen ken-
nis (meer) is. Maar vaak ook omdat het de opdrachtgever 
gewoon beter uitkomt een expert erbij te halen.

Ook bij geschillen zien we steeds vaker deze deskundige 
op het werk verschijnen. Bijna altijd ingehuurd door de 
opdrachtgever. Daar waar de dakdekker met zijn opdracht-
gever op een minnelijke wijze naar een oplossing wil zoeken, 
komt de opdrachtgever al snel met een zelfbenoemde 
expert op het werk. Waarom? Niet omdat hij bang is teveel 
te betalen, want in dit soort gevallen houden opdrachtge-
vers al snel op met het betalen van de rekeningen aan de 
aannemer. En niet omdat de dakondernemer niet wil praten 
of naar een oplossing wil zoeken. De klant is bij verreweg de 
meeste van hen nog steeds koning en de koning laat je niet 
in zijn hemd staan. 

Ik heb het gevoel dat er heel vaak sprake is van haantjes-
gedrag als er bij ‘confl icten’ adviseurs worden opgeroepen: 
‘ik wil en moet gelijk hebben’ - in plaats van oplossingen 
zoeken. Mijn ervaring is dat in dit soort gevallen veel advies-
bureaus feitelijk optreden als de advocaat van de opdracht-
gever. Want waarom worden halve waarheden vaak opeens 
absolute waarheden als een adviesbureau het opschrijft? 
Regelmatig wordt er na afl oop gekeurd zonder de ontstaans-
geschiedenis te kennen of te onderzoeken. Dat is te gemak-
kelijk. Opschrijven wat je ziet zonder oorzaak en gevolg te 
onderzoeken is een expert onwaardig. 

Vergeten wordt dat wie deelneemt aan het spel onderdeel 
moet zijn van de spelregels. Vergelijk het met scheidsrechters: 
die voelen de wedstrijd aan of niet. Hanteren ze de regels te 
strikt, dan ‘fl uiten ze de wedstrijd dood’ (al is het maken van 
een dak natuurlijk geen wedstrijd, maar een samenspel).

Natuurlijk zijn er ook goede, d.w.z., echt onafhankelijk opere-
rende dakadviesbureaus. Maar bureaus die op een oneigen-
lijke manier met hun ‘onafhankelijkheid’ omgaan zouden 
naar mijn mening beboet moeten worden. Het liefst gelijk 
aan de hoogte van de boete voor onveilig werken. Want zij 
maken zich echt schuldig aan een economisch delict. Na 
drie vergrijpen binnen 18 maanden zou het bureau wat mij 
betreft uit het register van experts moeten worden geschrapt.

Dat kan niet, we hebben geen register van erkende onaf-
hankelijke dakexperts, hoor ik u zeggen. Nee, nog niet. Maar 
daar waar iedere zichzelf respecterende dakaannemer de 
kwaliteit van zijn bedrijf aantoonbaar probeert te maken kan 
ook iedere Jan, Piet of Klaas zichzelf onafhankelijk dakex-
pert noemen. Deze brave borsten kunnen vervolgens een 
rapportje produceren met veel woorden, foto’s, normen en 
bronvermeldingen. Vervolgens kan de dakdekker weer op 
eigen kosten in de verdediging - alleen maar omdat hij in 
eerste instantie gelijk had maar niet kreeg.

Misschien wordt het tijd dat de echte dakexperts opstaan en 
aantoonbaar maken dat zij wel tot de groep goede, geres-
pecteerde adviesbureaus behoren. ●
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Wie controleert wie?

duurzame ballastlaag door dakbegroeiing is (bijna) mogelijk.
Kan het groenpakket beschouwd worden als de ballastlaag van de dakbedekking? 
Het onderzoek hiernaar is in een vergevorderd stadium; het is echter nog niet afgerond. 
Een overzicht van de stand van zaken.

“dakdekker, controleer uw dekking!”
Per 1 januari 2014 hebben de brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars hun aloude 
afspraken over schadeverhaal bij brand ingetrokken. Wat betekent dit voor de platte 
dakenbranche?

“Zzp’er verkeert te vaak in afhankelijke positie”
Dit is de derde afl evering in een artikelenserie over veilig werken 
op hoogte. Hans  Crombeen is sectorbestuurder van FNV Bouw 
en vertegenwoordigt als bestuurslid van SBD de werknemers in 
de platte dakenbranche.

onderzoek levensduur epdM dakmembraan 
Om de levensduur van de Prelasti EPDM dakmembranen te bepalen is hier onlangs 
een onderzoek naar uitgevoerd door het Zweedse onderzoeksbureau Constructech. 
In dit artikel een uiteenzetting van het onderzoek en de resultaten.

samenwerking groothandels is een aBZ’tje
In Zwaag zijn de vestigingen van de groothandels Altena Dak & Gevel, Brouwer en 
de Zinkelarij samengevoegd. 
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dit nuMMeR KwaM tot stand Met MedeweRKinG Van

nieuwe renovatiemethode voor woningcorporaties gelanceerd
Op 13 februari 2014 werd in Ouwehands Dierenpark te Rhenen een 
nieuw renovatieconcept gelanceerd: Built4U. Het wordt op de markt 
gebracht door een consortium leveranciers.

nieuwe importeur dakdoorvoeren en ergonomische gereedschappen
Per januari 2014 is Roof & Tool Products in het Noord-Hollandse Hem actief in 
de verkoop van doorvoeren en ergonomische gereedschappen.

Rechtopstaand bevestigen middels inductie
Het bevestigen van EPDM, PVC en TPO dakbedekkingen op basis van inductie is 
in zwang sinds de introductie van het Centrix-systeem in 2005. Afast introduceerde 
eerder dit jaar een innovatie op dit systeem, GuardianWeld. 

VRf europe breidt uit
Het afgelopen jaar heeft Van Roij Fasteners (VRF) Europe uit Deurne de nodige ont-
wikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf heeft de servicegraad en de kwaliteitsbewaking 
van de producten verder verbeterd.

nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Kan een dakbegroeiing beschouwd worden als de ballastlaag van 

de dakbedekking? Dit zou enkele belangrijke voordelen hebben. 

Het onderzoek hiernaar, waarmee de daken aantoonbaar moeten voldoen 

aan de geldende normen en eisen, is in een vergevorderd stadium; het is 

echter nog niet afgerond. Een overzicht van de stand van zaken.

duurzame ballastlaag 
door  dakbegroeiing 
is (bijna) mogelijk

 daKBeGRoeiinG

In basis is er voor gesloten dakbedekkingsconstructies een 
aantal standaardmethoden om te voorkomen dat schade 
optreedt bij sterke wind of storm. Meest voorkomende metho-
den zijn verkleven, mechanisch bevestigen of door middel 
van het aanbrengen van een ballastlaag op een losliggen-
de dakbedekkingsconstructie. Voor elk van deze methoden 
zijn richtlijnen en normen ontwikkeld om te kunnen bereke-
nen of en op welke wijze de gekozen methode voldoet in 
een gegeven situatie. Minder vanzelfsprekend is de milieu-
impact van de verschillende fi xatiemethoden. Als het gaat 
om duurzaamheid geniet een geballast systeem met grind 
of tegels wellicht de voorkeur vanwege een relatief lage CO2-
uitstoot bij productie van toegepaste materialen. En daarbij 
is bij sloop van een dak het scheiden van afvalstromen 
vrij eenvoudig. Maar wanneer de ballastlaag zou bestaan 
uit een dakbegroeiing, verandert de ballastlaag van een 
passieve laag met relatief weinig additionele waarde in een 
bouwdeel die een actieve bijdrage levert aan de omgeving. 

Een begroeid dak biedt diverse voordelen zoals waterbuf-
fering en afvoervertraging, CO2-reductie door beperking op 
koellast, bescherming en verlenging van levensduur van de 
dakbedekking, beperking van geluidshinder, compensatie 
van groen, enzovoorts. Eigenschappen die het welzijn van 
mens en natuur verbeteren, vooral in de bebouwde om-
geving, juist daar waar dit welzijn niet altijd even evident 
is. En eigenschappen waarover ballastlagen van grind en 

Albert Jan Kerssen, Bureau Groenadvies

Foto: Sempergreen.
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•  Zodra de modellen zijn gevalideerd kunnen deze vertaald 
worden in een norm en/of opgenomen worden in be-
staande normen.

Een ander bijzonder aspect is dat dit onderzoek mogelijk 
meer houvast kan gaan bieden in de huidige bepalings-
methoden voor ballastlagen van grind of tegels. Voor zover 
bekend is deze bepalingsmethode gebaseerd op een 
statistisch-empirisch bepaalde drukvereffeningscoëffi ciënt. 
Met andere woorden, er is blijkbaar onderzoek gedaan op 
basis van bestaande gevallen, waarna richtlijnen zijn opge-
steld welke laagdiktes, korrelgradaties van grind en afmetin-
gen van tegels voldoen in een gegeven situatie (zie kader). 
Als gevolg van een veelheid van beschikbare producten en 
combinaties daarvan is het onmogelijk om één standaard 
drukvereffeningscoëffi ciënt voor begroeide daken op te 
nemen in de norm. 

Dit heeft er toe geleid dat binnen het huidige onderzoek de 
feitelijke werking van de ballastlaag nauwkeurig onderzocht 
wordt. Vooralsnog blijkt hieruit dat de weerstand van een 
begroeid dak tegen windzuiging wordt bepaald door de 

tegels niet of nauwelijks beschikken. Vanuit bouwtechnisch 
oogpunt kan een begroeid dak beschouwd worden als 
een opwaardering van de ballastlaag, een toegevoegde 
waarde. Andersom geredeneerd, als men toch een begroeid 
dak in gedachten heeft, waarom deze niet tevens gebruiken 
als ballastlaag? Kunnen de met grind en tegels geballaste 
daken vervangen worden door esthetisch fraaie begroeide 
daken?

De belangrijkste vraag hierbij is of een dakbegroeiing 
gebruikt kan worden als ballastlaag. In 2013 is onderzoek 
gestart naar dit onderwerp als onderdeel van een breed 
onderzoeksprogramma ‘Begroeide Daken Classifi catie Im-
plementatie Technische Eigenschappen’ vanuit het lectoraat 
Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid van Sustainable So-
lutions RDM Campus. Daarnaast vormt de windvastheid van 
begroeide daken een belangrijk onderdeel van de lopende 
ontwikkeling van de NEN-norm Begroeide Daken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van inge-
nieursbureau Bureau Groenadvies en in samenwerking met 
Universiteit Wageningen, Universiteit Gent (België), inge-
nieursbureau Peutz , het Duitse I.F.I. Institut für Industrieaerody-
namik te Aken en met kennis, ervaring en medewerking van 
diverse experts en marktpartijen uit de branche waaronder 
leveranciers, brancheverenigingen en adviesbureaus. Er is 
onderzoek gedaan naar praktijksituaties waarbij schade is 
opgetreden als gevolg van wind. Nationaal en internationaal 
wetenschappelijk onderzoek, regelgevingen, normeringen 
en richtlijnen op het gebied van ballastlagen op dakbedek-
kingen, samenstellingen en technische eigenschappen van 
dakbegroeiingssystemen en effecten van winderosie op na-
tuurlijke bodems zijn onder de loep genomen en met elkaar 
in verband gebracht. 

Op basis hiervan kunnen voorlopige, tussentijdse resultaten 
geformuleerd worden:
•  Van de naar schatting 10 tot 20 miljoen vierkante meter 

dakbegroeiing die de afgelopen twintig jaar in Nederland 
is aangebracht, zijn zeer weinig gevallen bekend van scha-
des als gevolg van wind die ernstige gevolgen had voor 
het gebouw of risico vormde voor mens of omgeving (een 
enkel uitzonderingsgeval met bijzondere, extreme oorzaak 
daargelaten);

•  Als er schade optreedt, is dit meestal het gevolg van 
winderosie (veelvuldig wegwaaien van deeltjes substraat, 
meestal bij onvolledige begroeiing zoals vlak na aanleg) 
en dat het wegwaaien van een dakbegroeiingssysteem als 
volledig pakket door windzuiging zelden voorkomt;

•  De meest voorkomende schades zijn het eenvoudigst te 
voorkomen, niet zozeer door technische aanpassing van 
systemen, maar door simpelweg eisen/afspraken op te stel-
len over gebruik van bepaalde toepassingen in bepaalde 
situaties; 

•  Er zijn wetenschappelijke modellen opgesteld om de 
weerstand tegen winderosie en windzuiging rekenkundig 
te bepalen en er is een begin gemaakt van validatie van 
deze modellen, onder andere door het uitvoeren van een 
aantal windtunneltests;
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factoren drukvereffening, vacuümwerking en membraan-
werking. Voor begroeide daken is in de normen NEN-EN 1991 
deel 1-4 (de Eurocode), NEN 6707 en NPR 6708 geen drukver-
effeningscoëffi ciënt benoemd, noch een methode om deze 
te bepalen. Dit geldt eveneens voor membraanwerking en 
vacuümwerking. Daarom is het noodzaak om een relatief 
eenvoudige meet- en rekenmethode te ontwikkelen, waarbij 
de drukvereffeningscoëffi ciënt van verschillende producten 
en verschillende combinaties van producten snel bepaald 
kan worden. Eventuele onnauwkeurigheden in het proef-
ondervindelijk onderzoek of in de bepalingsmethode zelf, 
zouden kunnen worden opgevangen door het hanteren van 
een verhoogde veiligheidsmarge. Het opstellen van een we-
tenschappelijk rekenkundig voorspellingsmodel behoort in 
dit geval niet tot de mogelijkheden, aangezien er voor zover 
bekend geen enkel model bestaat waarop deze gebaseerd 
zou kunnen worden. Zodoende kan alleen door middel van 
proefondervindelijk testen een methode ontwikkeld worden.

Kortom, er is veel bekend geworden waarvan hier een be-
knopt overzicht is gegeven. De in het onderzoek opgestelde 
wetenschappelijke modellen zijn een innovatie voor de 
markt die gevolgen kan hebben voor de wijze waarop wordt 
omgegaan met geballaste daken in het algemeen. Daarbij 
kan met een redelijk aannemelijke zekerheid gesteld worden 
dat dakbegroeiingen geschikt lijken om te dienen als ballast-
laag, zonder additionele maatregelen zoals mechanische 
bevestigingen of creatieve constructies met onderliggende 
ballastlagen van grind of tegels. Zelfs zou kunnen blijken dat 
in bepaalde situaties dakbegroeiingssystemen effectiever 
zijn dan grind, tot op heden is dit niet uitgesloten. Al langer 
bekend is dat begroeide daken een bijdrage kunnen leveren 
aan het stedelijk klimaat en het welzijn van mens en natuur.

De grote ‘maar’ in dit geval, is dat het onderzoek naar de 
concrete, rekenkundige aantoonbaarheid van de windweer-

stand van dakbegroeiingen 
nog niet volledig is afgerond, 
en zodoende nog niet voldaan 
kan worden aan de stringente 
eisen van het Bouwbesluit. 
Hiervoor moet nog een slag 
geslagen worden, die een 
fl inke inspanning vergt door de 
onderzoekende partijen. De 
vraag die de onderzoekers bij 
deze dan ook stellen is of er, 
ook gezien het brede maat-
schappelijke belang, partijen 
zijn die een bijdrage kunnen 
leveren aan dit onderzoek. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in 
nadere achtergronden of van 

mening zijn een bijdrage te kunnen leveren aan dit onder-
zoek, dan kunt u contact opnemen met de redactie van 
dit vakblad. Zij zullen u dan verwijzen naar de juiste contact-
persoon. ●

Oorsprong drukvereffeningscoëffi ciënt
Met de ingang van de Eurocode en het vervallen van verschillende normseries 
is er veel onduidelijkheid ontstaan rondom de berekeningswijze van windbelas-
ting op constructies. De NEN 6702 (NEN, 2007) is vervangen door Eurocode 1 
(NEN, 2011a), echter zijn de normen voor de bevestiging van dakbedekkingen, 
de NEN 6707 (NEN, 2011) en de NPR 6708 (NEN, 2006), nog wel van kracht. 
 Binnen de Eurocode is in sommige gevallen gekozen voor nieuwe benamingen 
van factoren wat het lastiger maakt om de Eurocode te gebruiken naast de 
 huidige normen voor de bevestiging van dakbedekkingen. In de praktijk wordt, 
na de ingang van de Eurocode, veel gerekend met software die nog geba-
seerd is op de oude norm- en regelgeving.

Uit de normteksten en de in de norm vastgelegde bepalingsmethoden is niet 
 direct af te leiden waar de oorsprong van de drukvereffeningscoëffi ciënt ligt. 
Ook onder windexperts is hierover schijnbaar weinig bekend. Het TNO-Bouw 
r apport B-90-0501: “Windbelastingen op daken ten behoeve van NPR 6708”, blijkt 
door TNO niet te worden uitgegeven in verband met veroudering. De NPR 6708, 
gebaseerd op dit TNO-Bouw rapport, is wel nog van kracht en wordt in de 
praktijk veel gebruikt. Het TNO-Bouw rapport, waarin vermoedelijk de toenma-
lige bepaling van de verschillende drukvereffeningscoëffi ciënten is vastgelegd 
dateert uit 1990. Voor zover nu kan worden ingeschat zijn de coëffi ciënten 
door de jaren heen op basis van praktijkervaring aangepast. Uit gesprekken 
met experts op het gebied van wind en daken blijkt dat zij deze blijkbaar 
statistisch-empirische bepaling bevestigen. Dit is echter niet te onderbouwen 
op basis van de literatuur. Overigens betekent dit niet dat de huidige bepalings-
methode niet zou voldoen, maar alleen dat de onderbouwing ervan niet goed 
te herleiden is. 
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Brandregres betekent dat bij schade als gevolg van een dak-
brand, veroorzaakt door de dakdekker, de brandverzekeraar 
van de gebouweigenaar regres kan halen bij de aansprake-
lijkheidsverzekeraar van de dakdekker. Tot 31 december 2013 
was dit recht via de Bedrijfsregeling Brandregres beperkt tot 
een maximum van 500.000 euro per schade. Per 1 januari 
2014 is deze beperking vervallen. Vanaf die datum kan de 
dakdekker volledig aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade als gevolg van brand wanneer deze is ontstaan 

door onzorgvuldig of nalatig handelen van de dakdekker. De 
brandverzekeraars kunnen sinds 1 januari 2014 onbeperkt 
verhaal halen op de aansprakelijkheidsverzekeraars van 
de dakdekkerbedrijven. De impact van deze wijziging kan 
enorm zijn. 

Met ingang van dezelfde datum, 1 januari 2014, is de 
mantelovereenkomst Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) 
tussen de brancheorganisatie VEBIDAK en twee prominente 

Per 1 januari 2014 hebben de brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars hun 

aloude afspraken over schadeverhaal bij brand ingetrokken. Wat betekent dit 

voor de platte dakenbranche? Roofs sprak met Cees Woortman van VEBIDAK 

en Eric Kreft en Harry Hentenaar van Schouten Zekerheid.

“dakdekker, controleer 
uw dekking!”

aanspRaKeLijKHeidsVeRZeKeRinG

Cees Woortman van VEBIDAK (midden) en Eric Kreft (links) en Harry Hentenaar(rechts) van Schouten Zekerheid.
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verzekeraars, Interpolis en Avéro Achmea, verlengd. Deze 
verlenging is, evenals destijds de oorspronkelijke mantel-
overeenkomst, tot stand gekomen door tussenkomst van 
assurantiemakelaar Schouten Zekerheid in Capelle aan den 
IJssel. Bij het herzien van de voorwaarden is ook bekeken 
hoe de mantelovereenkomst kon worden aangepast op het 
wegvallen van de Bedrijfsregeling Brandregres. Het is van 
groot belang dat dakdekkerbedrijven goed nagaan welke 
verzekering ze hebben. Welke schade is gedekt en tegen 
welke voorwaarden?

Mantelovereenkomst
De aansprakelijkheid van dakdekkerbedrijven is een heikel 
onderwerp. Aan het begin van deze eeuw, na de aanslagen 
van 11 september 2001, kon een dakdekker zich hiertegen 
niet of nauwelijks verzekeren. Dit was het gevolg van een toe-
genomen risicobesef bij verzekeraars na de aanslagen op 
de Twin Towers. Ook had eind jaren ‘90 een aantal spraakma-
kende dakbranden gewoed. 

VEBIDAK heeft in reactie hierop de samenwerking gezocht 
met Schouten Zekerheid. Deze assurantiemakelaar be-
staat inmiddels ruim 60 jaar en fungeert als onafhankelijke 
intermediair tussen brancheorganisaties en verzekeraars. Mo-
menteel heeft het bedrijf arrangementen met 23 brancheor-
ganisaties, waaronder VEBIDAK. Voor elke branche heeft het 
bedrijf minimaal één branchemanager die op de hoogte 
blijft van alle ins en outs van een branche. Hierdoor kan hij 
proactief reageren op de veranderende regelgeving. Voor de 
dakenbranche is Harry Hentenaar de ‘key account mana-
ger’. De commercieel directeur van Schouten Zekerheid, 
Eric Kreft, is eveneens goed bekend met de bitumineuze en 
kunststof dakbedekkingsbedrijven. Hij was van meet af aan 
betrokken bij de totstandkoming van alle mantelcontracten 
binnen de VEBIDAK-Verzekeringsdienst. 

Cees Woortman van VEBIDAK: "In 2003 sloten Interpolis (want 
Avéro Achmea was destijds nog geen partij) en VEBIDAK 
een mantelcontract Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) 
dat exclusief was bestemd voor de leden van de brancheor-
ganisatie. De belangstelling van de verzekeraar was gewekt 
door de aantoonbare continuïteit, het ondernemerschap 
en de vakbekwaamheid van de leden van VEBIDAK. De 
statutaire lidmaatschapscriteria van de brancheorganisatie 
staan daar borg voor. Ook besteden de leden van VEBIDAK 
aantoonbaar meer aandacht aan opleidingen en veiligheid 
dan de meeste niet-aangesloten bedrijven."  

Het contract werd in 2009 verlengd. Vanwege het gunstige 
schadeverloop met een nog scherpere premie en tegen nog 
betere voorwaarden. Hentenaar meldt dat het aantal dak-
branden door toedoen van een dakdekker maar beperkt is. 
“NEN 6050 is hier een belangrijke factor in geweest. Maar ook 
het toegenomen vakmanschap en het hogere veiligheids-
bewustzijn in de dakenbranche dat o.a. via de opleidingen 
van Tectum gestalte heeft gekregen. De precieze aantallen 
geregistreerde dakbranden die door een dakdekker zijn ver-
oorzaakt? Die zijn uiteraard vertrouwelijk maar vallen alleszins 
mee. Het was bij de vorige prolongatie in elk geval aanlei-

ding tot een premieverlaging met 10%. Er werd toen ook 
een gedifferentieerd pakket geïntroduceerd: met een hoger 
eigen risico krijgt men een nog lagere premie.”

Verzekerde som
De tweede verlenging van het mantelcontract AVB, per  
1 januari 2014, bracht ook de aanpassing in het brandregres 
met zich mee. Na intensieve onderhandelingen met de ver-
zekeraars zijn VEBIDAK en Schouten Zekerheid erin geslaagd 
de polisvoorwaarden van de dakdekkers hierop aan te 
 passen. Hentenaar: "De beperkte dekking voor schade die 
is veroorzaakt door brand en/of ontploffing tot maximaal 
500.000 euro is opgeheven. In plaats daarvan is met de 
verzekeraars afgesproken dat per 31 december 2013 een 
bedrag van 2,5 miljoen euro per schade is gedekt, tot een 
maximum van 5 miljoen euro per jaar. Deze vervijfvoudiging 
van het desbetreffende risico is gepaard gegaan met een 
premieverhoging van niet meer dan 11%. Daarnaast is een 
verhoging van 4% doorgevoerd die mede verband houdt 
met verdere verbeteringen in de voorwaarden. De afspraken 
tussen de verzekeraars en VEBIDAK bieden overigens de 
mogelijkheid om de verzekerde som verder te verhogen naar 
5 miljoen euro per aanspraak en 10 miljoen euro per verze-
keringsjaar tegen een premietoeslag van 15%. Deze hoge 
bedragen zijn voor de bitumineuze en kunststof dakbedek-
kingsbranche momenteel uniek in de verzekeringsmarkt."

Woortman geeft aan dat deze afspraken momenteel slechts 
voor een deel van de dakdekkerbedrijven een oplossing 
betekenen. “Allereerst staat de mantelovereenkomst al-
leen open voor VEBIDAK-leden. Het deelnamepercentage 
bedraagt circa 75%. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat 
slechts weinig dakdekkerbedrijven vaak en intensief genoeg 
stilstaan bij hun verzekering: welke schade is gedekt, wat is 
het eigen risico en wat is de premie? In die volgorde graag. 
De focus is te vaak alleen gericht op een zo laag mogelijke 
premie. Ook die is overigens een goede reden om voor ons 
mantelcontract AVB te kiezen. Minstens zo belangrijk zijn ech-
ter de dekking en het eigen risico. Als je daar niet bij stilstaat, 
dan schiet je jezelf in de voet.”

“Onze oproep zou dan ook zijn: dakdekker, controleer je 
verzekering,” besluit Woortman. “Heroverweeg de verzekerde 
som en kijk naar de andere voorwaarden. Onderneem zo 
nodig actie. Voor de continuïteit van het bedrijf moet het 
risico van een dakbrand adequaat worden afgedekt. Ook 
moet rekening worden gehouden met andere schade die 
met de brandschade samenhangt, zoals bedrijfsschade, het 
CAR-risico en milieuschade. Ieder individueel bedrijf moet 
voor zichzelf de afweging maken welke dekking het beste 
past bij de werkzaamheden. Wij hebben een aantrekkelijke 
mantelovereenkomst gesloten waar goed mee valt te werken 
en die voldoende mogelijkheden tot eigen invulling biedt. De 
volgende stap is aan de dakdekkerbedrijven zelf.” ●
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De regelgeving op het gebied van veilig en gezond werken 
is wat betreft Crombeen helder. De helderheid wordt nog 
verder in de hand gewerkt met de ontwikkeling van het 
Basisdocument Arbocatalogus, waar alle wetgeving en de 
praktische uitwerking daarvan in de vorm van het A-blad 
platte daken in is geïntegreerd. Er ligt binnenkort één fysiek 
exemplaar bij Inspectie SZW ter toetsing. Dat is het zogeheten 
‘bevroren’ exemplaar, waar alle regels in zijn vastgelegd. De 
Arbocatalogus wordt een online raadpleegbaar document, 
dat via verschillende ingangen valt te raadplegen. Men kan 
het document doorzoeken op: 

• Risico (valgevaar, fysieke belasting)
• Beroep (dakdekker, voorman)
•  Proces (aanbrengen bitumineuze dakrollen, 

aanbrengen van EPDM membranen)

Crombeen: “Omdat alle kennis en know how bij de branche-
organisaties aanwezig is, is Arbouw niet betrokken geweest 
bij de totstandkoming van dit document. De coördinatie was 
in handen van Jos van der Borgt van SBD. Het document ligt 
binnenkort bij de Inspectie SZW ter toetsing en naar verwach-
ting zal deze in de loop van dit jaar werkzaam worden. Vanaf 
dat moment is het A-blad platte daken in dit document 
geïntegreerd en dus als apart document afgeschaft.”

“De focus van de sociale partners ligt momenteel met name 
op de fysieke belasting,” vervolgt hij. “De regelgeving op het 
gebied van veilig werken op hoogte is bekend; dat merken 
de arbovoorlichters van SBD ook tijdens hun projectbezoe-
ken. Alleen wijkt men hier in de praktijk uit economische 
overwegingen vaak bewust van af.”

Dit is de derde afl evering in een artikelenserie over veilig werken 

op hoogte. Middels gesprekken met de partijen die invulling geven 

aan de regelgeving op dit gebied wil Roofs de eventuele onduidelijk-

heden die op dit gebied  bestaan wegnemen. Hans Crombeen is 

 sectorbestuurder van FNV Bouw en vertegenwoordigt als bestuurslid 

van SBD de werknemers in de platte dakenbranche.

“Zzp’er verkeert te vaak 
in afhankelijke positie”

VeiLiG weRKen op HooGte (3)

Hans Crombeen,  sectorbestuurder van FNV Bouw 

en bestuurslid van SBD.
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Handhaving
“Bij de handhaving wordt de hele keten in ogenschouw 
genomen. Dat betekent dat ook de werknemer wordt 
aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
veiligheid en gezondheid. Als de werkgever aantoonbaar 
alles heeft gedaan om veilig werken mogelijk te maken en 
de werknemer maakt daar geen gebruik van, dan kan de 
werknemer beboet worden. De capaciteit van Inspectie SZW 
is echter ontoereikend om echt effectief op te kunnen treden. 
Gelukkig heeft de branche een aantal volwassen instrumen-
ten om een veilige werkpraktijk af te dwingen. Zo moeten 
werknemers driejaarlijks een verplichte bijscholing volgen op 
het gebied van veilig werken. Wanneer deze scholing niet 
wordt gevolgd, heeft de werknemer recht op uitbetaling van 
die uren. Het is dus voor het bedrijf gunstiger de betreffende 
medewerker de scholing te laten volgen. Verder is het een 
kwestie van blijven herhalen. Je ziet dat als er niet op ge-
hamerd wordt, het veiligheidsbewustzijn weer snel wegebt.” 
Tijdens Dak Event 2014 lanceerde SBD de nieuwe campagne 
‘Topvorm’, onder het motto”’Gezond en veilig, je hoogste 
goed’.

“Of Nederland Europees gezien uit de pas loopt weet ik niet. 
Wel is duidelijk dat de werkgeversorganisaties onderkennen 
dat een veilige en gezonde werkpraktijk een gezamenlijk 
belang is. Zij nemen dus ook de nodige stappen om de 
praktijk in dit opzicht te verbeteren. Grote dakdekkerbedrijven 
gebruiken hun positie om de nodige ontwikkelingen (bijvoor-
beeld op het gebied van de tilnormen) bij producenten af te 
dwingen en dat is een goede ontwikkeling.”

Zzp’ers
Het aantal zzp’ers dat op het dak actief is, stijgt aanzienlijk. 
Dit is voor veel bedrijven een punt van zorg, met name om-
dat zzp’ers kunnen werken tegen een tarief dat veel lager ligt 
dan dat van de gemiddelde werknemer. Binnen de daken-
branche gaan er daarom stemmen op de zzp’ers te laten 
meebetalen aan de collectieve voorzieningen. Hoe staat 
Crombeen hier tegenover? “Ik onderscheid drie typen zzp’ers 
als het om arbo gaat, de zzp’er die samen met werknemers 
aan één opdracht werkt; de zzp’er die die in onderaanne-
ming het werk volledig doet en de zzp’er die zijn eigen werk 
aanneemt en uitvoert. Arbotechnisch is de eerste groep 
gelijk aan de werknemers waarmee ze samenwerken. De 
andere twee worden door de inspectie alleen aangespro-
ken als het gaat om direct gevaar: vallen bijvoorbeeld. Zij 
mogen veel langere dagen maken en veel meer tillen dan 
werknemers. Maar het zijn allemaal mensen. En die moeten 
allemaal in staat zijn zich te verzekeren tegen arbeidsonge-
schiktheid en kunnen sparen voor hun pensioen. Dat kan nu 
vaak niet, omdat het uurtarief van zzp’ers te laag is om de 
nodige polissen af te sluiten. Bijkomend nadeel is dan ook 
dat daardoor de zzp’ers goedkoper zijn dan een werknemer.”

Wanneer de Inspectie SZW een overtreding op het gebied 
van veilig of gezond werken constateert die een direct 
gevaar oplevert, dan krijgen zzp’ers eenzelfde boete als een 
werkgever. Maar wanneer een zzp’er een valongeval krijgt 

is er voor Inspectie SZW – in tegenstelling tot een valongeval 
van een werknemer - geen reden om onderzoek naar dit 
ongeval uit te voeren. De zzp’er valt niet onder de Arbowet: 
als ondernemer is hij verantwoordelijk voor zijn eigen werk-
situatie en eventuele ongelukken zijn dus zijn eigen verant-
woordelijkheid. Al hangt dit ook van het contract af: er  zijn 
ook gevallen bekend waarbij het inlenende bedrijf aanspra-
kelijk is gesteld voor de gevolgen omdat dit bedrijf volgens 
contract verantwoordelijk was voor een veilige en gezonde 
werkplaats. 

Je ziet vaak dat aannemers onvoldoende stilstaan bij de 
bepalingen in het contract: dan wordt er bijvoorbeeld een 
brandverzekering afgesloten die brand als gevolg van open 
vuur uitsluit. Vaak ook wordt het contract gebruikt om de 
verantwoordelijkheden af te schuiven: ‘ik ga niet over de 
werkplek van mijn ingeleende kracht’. Dat stuit mij wel tegen 
de borst want degenen die dit zeggen zijn doorgaans niet 
bereid te betalen voor die veilige en gezonde werkplek, 
bijvoorbeeld bij de offertevorming.”

“Dit is een ongewenste situatie. Met name bij het aanbren-
gen van zonnepanelen zie je vaak dat de regels op het 
gebied van veilig en gezond werken met voeten worden ge-
treden. Ik heb onlangs privé zonnepanelen laten aanleggen 
op mijn dak en specifiek met de installateur de veiligheids-
maatregelen besproken. Ik ben van FNV Bouw, vanzelfspre-
kend ben ik dan bereid te betalen voor de veiligheidsmaat-
regelen. Op de dag dat de panelen werden aangelegd 
kreeg ik van mijn vrouw een foto toegestuurd: de verwerker 
had het paneel op zijn schouder genomen en klom ermee 
een ladder op. Precies dat is wat er misgaat in de branche: 
bedrijven moeten hun verantwoordelijkheden waarmaken 
en de kostenverplichting laten zien: laat zien wat er gebeurt, 
wat nodig is!”

“In dit opzicht kunnen we een voorbeeld nemen aan de 
petrochemische industrie: hier moet iedereen aan dezelfde 
verplichtingen voldoen, alle mensen worden in dit opzicht 
op dezelfde manier behandeld. FNV Bouw maakt zich op 
bestuurlijk niveau, in samenwerking met haar partners, sterk 
voor een veiligere en gezondere werkpraktijk in de daken-
branche. De nieuwe Arbocatalogus is een stap in de goede 
richting, deze gebruikt de Inspectie SZW immers ook voor de 
zzp’er. Ik krijg ook signalen dat de politiek met dit onderwerp 
aan de slag gaat.” ●
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Het onderzoek werd uitgevoerd door het Zweedse onder-
zoeksbureau Constructech, een bureau dat voor leveranciers 
diverse onderzoeken uitvoert op het gebied van windbelas-
ting, brandveiligheid en veroudering. Het betreft een onder-
zoek naar drie daken die in 1976 zijn geplaatst. Sindsdien zijn 
deze daken in totaal drie keer onderzocht, namelijk in 1996 
(20 jaar na plaatsing), in 2001 (25 jaar na plaatsing) en in 
2013 (37 jaar na plaatsing). De inspecties in 1996 en 2001 
werden uitgevoerd door de Duitse onafhankelijke dakexpert 
Heinz Götze  Het was de bedoeling de onderzoeken van de 
inmiddels overleden Götze na 35 jaar te herhalen maar dit 
liep enige vertraging op omdat in de tussentijd een aantal 
testdaken van eigenaar was gewisseld.

In de volledige periode dat de dakbedekking op het dak 
aanwezig is, zijn geen schademeldingen geweest. Het 
onderzoek vond plaats op de daken van respectievelijk een 
bedrijfsgebouw van Pirelli Industries in het Duitse Breuberg 
(Dak 1: dakoppervlak 360 m²), een schoolgebouw in het 
Duitse Rai-Breitenbach (Dak 2: dakoppervlak 1100 m²) en 
een Technische School in het Duitse Michelstadt (Dak 3: 
dakoppervlak 1100 m²). Aanvullend zijn enkele laboratorium-
onderzoeken uitgevoerd. 

dak 1
Het Prelasti EPDM membraan (1,2 mm) op het bedrijfsge-
bouw van Pirelli in Breuberg is in 1976 partieel verkleefd op 
de oude bitumineuze dakbedekking, die op haar beurt was 
aangebracht op een minerale wol isolatie. Het dak heeft 
bijna geen afschot. In combinatie met oneffenheden in 
de ondergrond leidt dit tot plasvorming tot wel 6-8 cm. Met 
name aan de noordzijde van het dak ontstaan hierdoor 
plassen stilstaand water dat niet kan wegvloeien. Het hoeft 
geen betoog dat dit een nadelige invloed heeft op de dak-
bedekking. Waterdruk met variërende waterniveaus kan bij 
(bitumineuze) dakbanen leiden tot krimp en uitzetting van 
het membraan; modder, algen en bladeren kunnen leiden 
tot barstjes en ijsvorming/dauw zorgt voor spanningen als 
gevolg van het schuureffect.

Het proefstaal van dit dak werd ter hoogte van de westelijk 
georiënteerde dakrandzone, waar de dakbedekking niet 
werd beschermd door andere gebouwen – en dus het meest 
werd blootgesteld aan diverse weercondities. Visuele inspectie 
toont aan dat het membraan in 37 jaar niet werd aangetast.

dak 2
Het dak van het schoolgebouw in Rai-Breitenbach betreft 
een geballast dak met grind. De Prelasti EPDM membraan 
(1 mm) is hier los verlegd zonder mechanische bevesti-
ging op een EPS isolatielaag. Ter hoogte van opstanden en 
naden rondom koepels en doorvoeren is het membraan niet 
beschermd. Het membraan werd blootgesteld aan vervui-
ling als gevolg van uitlaatgassen en aan UV-straling. Ook 

Om de levensduur van de Prelasti EPDM dakmembranen te bepalen 

is hier onlangs een onderzoek naar uitgevoerd door het Zweedse 

 onderzoeksbureau Constructech. In Nederland wordt het product op 

de markt gebracht door EPDM Systems uit Lemelerveld. In dit artikel een 

uiteenzetting van het onderzoek en de resultaten.

onderzoek levensduur 
ePdM dakmembraan

LeVensduuR
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condensatie als gevolg van temperatuursschommelingen 
kan op deze plekken een negatieve invloed op de dakbe-
dekking uitoefenen. Ter hoogte van een opstand (waar de 
dakbedekking onbeschermd was) en ter hoogte van een 
goot (waar de dakbedekking beschermd werd door grind) 
zijn monsters van de dakbedekking genomen. De naden tus-
sen de EPS isolatieplaten zijn te groot als gevolg van krimp. 
De EPDM membraan, die hier los op was verlegd, heeft hier 
geen nadeel van ondervonden. Ook hier concludeerden de 
onderzoekers na visuele inspectie dat het membraan na 37 
jaar aan alle eisen voldeed.

dak 3
Ook het dak van de Technische School in Michelstadt betreft 
een geballast dak met grind. Het EPDM membraan (1,5 mm) 
is los verlegd zonder mechanische bevestiging op een 
bitumineus membraan. Het onderzoek werd voornamelijk 
verricht op plaatsen waar het membraan vervuild was met 

een dunne laag modder, die niet verwijderbaar was en die 
ook nog aanwezig was na het uitvoeren van de proeven. De 
monsters werden genomen op een vervuild gedeelte in het 
midden van het dakvlak. De visuele controle wees uit dat 
het EPDM membraan ter hoogte van de opstanden en de 
koepels onder lichte spanning stond. Dit heeft volgens de on-
derzoekers niet aantoonbaar geleid tot een nadelige invloed 
op de dakbedekking.

Laboratoriumonderzoek
De monsters van de respectievelijke daken werden getest 
met gecertifi ceerd testapparatuur en methoden die overeen-
stemmen met de EN standaard en de vroegere DIN op dit 
gebied. De DIN 7864 is op dit moment niet meer van toepas-
sing maar toch werd van deze richtlijn uitgegaan om te kun-
nen vergelijken met de eerdere testen van het MPA-instituut 
in Darmstadt. Er werd getest op de treksterkte, rek bij breuk en 
scheurweerstand in zowel langs- als dwarsrichting. 

De meest aangewezen manier om de veroudering van een 
membraan te bepalen is het meten van de verandering van 
de eigenschappen en het verlies van fl exibiliteit. Onder-
staand de testresultaten van de monsters van de respectie-
velijke daken.

De onderzoekers concluderen aan de hand van deze test-
resultaten, in combinatie met de visuele inspecties, dat de 
Prelasti EPDM membranen na 37 jaar nog steeds functioneel 
zijn en voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een 
nieuw geproduceerd membraan. ●

Treksterkte N/mm2 Rek bij breuk % Scheursterkte N/mm

Dak Proefstaal 
dakpositie 2002 2013 2002 2013 2002 2013

1 Blootgestelde 
 dakrandzone 8.7 9.1 320 330 21.9 11.0

2

Blootgestelde 
 dakopstand 8.1 - 284 - 21.9 -

Geballast 
middenvlak 9.3 9.7 384 396 26.7 20.7

Blootgesteld 
 schouwopstand 7.4 9.9 380 415 27.0 18.3

3

Beschermd door alu 
profi el dakrandzone 6.5 - 206 - 19.0 -

Blootgestelde 
 dakopstand 7.0 - 266 - 19.2 -

Grindgeballaste 
 middenzone 6.0 8.0 316 231 20.6 9.4

Gemiddelde waarden 7.6 9.2 308 343 22.3 12.6

Vereisten DIN 7864 deel 1 voor 
nieuw materiaal Min 4.0 Min 250 Min 5.0

nota: De warden vermeld voor treksterkte, rek bij breuk en scheurweerstand zijn gemiddelde waarden 
gemeten in langs- en dwarsrichting. Scheursterkte dd 2002 werd uitgevoerd in dwarsrichting volgens DIN 
53515. Scheursterkte dd 2013 werd uitgevoerd volgens DIN 53507 zowel in langs- als dwarsrichting. De 
verschillen tussen 2002 en 2013 kunnen verklaard worden door de verschillende proefmethode

Tabel: Analyse resultaten van 2013 vergeleken met deze van 2002.
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In het Noord-Hollandse Zwaag zijn de vestigingen van de groothandels 

Altena Dak & Gevel, Brouwer en de Zinkelarij samengevoegd. Een logische 

stap, volgens de betrokkenen, waar zowel de bedrijven zelf als hun klanten 

baat bij hebben.

De locaties van de respectievelijke groothan-
dels zijn in Zwaag vlakbij elkaar gevestigd. De 
klant van de ene groothandel moet dikwijls ook 
bij de andere langs om de toebehoren, het zink 
of de dakbedekking af te halen. In plaats van 
elkaar te beconcurreren hebben de verschillen-
de partijen besloten de handen ineen te slaan. 

“We gingen met elkaar in gesprek en kwamen 
tot de conclusie dat we elkaar kunnen verster-
ken,” vertelt Ruud Brouwer van de handelson-
derneming voor installatiebedrijven Brouwer. “Wij 
verkopen bijvoorbeeld wel dakbedekking maar 
wij worden pas echt enthousiast van installaties 
en wat daarmee samenhangt. Dakbedekking 
en zinkwerk zijn voor ons aanvullende activi-
teiten, we voeren dit assortiment als extra service voor onze 
klant. Als de echte specialisten op dit gebied in dezelfde 
straat zitten, waarom zou je dan niet met ze samenwerken? 
De samenwerking is gunstig voor alledrie de partijen. Het 
specialisme van Altena op het gebied van het dak komt op 
deze manier beter tot zijn recht en ook de Zinkelarij kan zich 
op deze manier concentreren op haar specialisme, namelijk 
het leveren van zinkproducten.”

Praktisch heeft deze samenwerking tot gevolg dat de 
vestigingen van de dakgroothandel en zinkgroothandel de 
Zinkelarij worden samengevoegd in de bestaande vestiging 
van Brouwer in Zwaag, waar voldoende ruimte was voor de 
verkoop, assemblage en opslag. De namen van alle partijen 
komen op de gevel te staan. “Wij bemoeien ons in principe 
niet met elkaars handel,” vertelt Chris Appels van Altena Dak 
& Gevel. “Wel zal het personeel van de respectievelijke vesti-
gingen met elkaar gaan samenwerken. Dat heeft veel prakti-
sche voordelen, zo kan het bijvoorbeeld eenvoudiger worden 
opgevangen als een medewerker ziek is. Ook logistiek biedt 
dit voordelen. Waar de busjes voorheen bij wijze van spreken 
achter elkaar aan reden, kan er nu één busje rijden.”

Toen het idee eenmaal was geopperd, was de hele zaak in 
korte tijd in kannen en kruiken. “Over geld hebben we het 
nog niet eens gehad,” aldus Brouwer. “De partijen hebben 
het wederzijds vertrouwen uitgesproken en we gaan er nu 
mee aan de slag. Het zal even wennen zijn voor het perso-
neel maar we zien nu al dat ook zij de voordelen zien.” 

“Door deze samenwerking kunnen we een compleet as-
sortiment bieden, fl exibel reageren en tegelijk onze kosten 
reduceren,” resumeert Appels. Is deze formule ook toepas-
baar bij andere vestigingen? “Jazeker,” aldus Appels. “Eerst 
zorgen we ervoor dat we de samenwerking in Zwaag goed 
op poten hebben, daarna kijken we of we elders hetzelfde 
voordeel kunnen halen. Daar hebben we al wel ideeën over. 
Het ligt welbeschouwd best wel voor de hand dat goede, 
klantgerichte partijen gaan samenwerken waar dat mogelijk 
is. Voor Altena, Brouwer en de Zinkelarij was het dus eigenlijk 
een ABZ’tje!” ●

samenwerking groot-
handels is een aBZ’tje
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RenoVatieconcept

Op donderdag 13 februari 2014 werd in Ouwehands Dierenpark te Rhenen  

een nieuw renovatieconcept gelanceerd: Built4U. Het wordt op de markt  

 gebracht door een consortium leveranciers die door vergaande samen  

werking een betaalbare renovatiemethode voor met name sociale 

 woningbouw aanbieden.

nieuwe renovatiemethode
voor woningcorporaties gelanceerd

Voor een publiek van overwegend vertegenwoordigers van 
woningcorporaties werd het concept nader toegelicht. Tij-
dens een goed bezochte middag kwamen vier sprekers aan 
het woord die achtereenvolgens het concept, de techniek, 
de esthetica en de financieringsmogelijkheden uiteenzetten. 
Built4U is een samenwerkingsverband van Doorwin, Kingspan 
Unidek, Zehnder-J.E. Storkair, Trecodome, The Source Group en 
van Aken Architecten.

Het concept voorziet in een opwaardering van de gebou-
wen door aan de buitenkant een prefab schil te plaatsen 
waar de installaties al in zijn geïntegreerd. De totale renovatie 
neemt met deze methode slechts vijf dagen in beslag en 
de bewoners hoeven hun woning niet te verlaten. Hier is 
vanzelfsprekend een goede voorbereiding voor nodig. Door 
middel van het BIM-model en productengineering zijn de 
onderlinge producten op elkaar afgestemd. Voor individuele 
projecten komt het er dan enkel nog op aan om variabelen 
in te vullen. Deze gelden de afmetingen van de specifieke 
woningen, de plaats van deuren, (dak)vensters, leidingen, 

etc. Maar ook de bekleding van dak en gevel kan binnen 
een bepaald keuzemodel per project worden ingevuld.

Renovatieconcept
John Rietveldt van Doorwin gaf aan dat in de nabije 
toekomst een enorme voorraad sociale woningbouw uit 
de jaren ’60 en ’70 opgewaardeerd dient te worden. De 
investeringsruimte van woningcorporaties is echter niet groot. 
Het consortium heeft daarom een methode ontwikkeld 
dat een relatief lage investering hoeft te vergen en waarbij 
men meedenkt over alternatieve financieringsvormen. De 
lage investering zit hem vooral in het feit dat de processen 
en productonderdelen al in het voortraject op elkaar zijn 
afgestemd. De afzonderlijke producten worden grotendeels 
prefab aangeleverd en zijn optimaal op elkaar afgestemd. 
De renovatie vindt plaats volgens de principes van Passief 
Bouwen. Het resultaat is een woning die energetisch beter 
presteert dan het energielabel A. 

Nadere toelichting bij het proces werd gegeven door Chiel 
Boonstra van adviesbureau Trecodome. Het proces dat hier-
achter zit is gemodelleerd naar Lean. Door de prefab aanle-
vering en een goede voorbereiding op projectbasis kunnen 
de kosten van de renovatie beperkt blijven en wordt verspil-Chiel Boonstra (Trecodome) tijdens de lancering.
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ling geminimaliseerd. Het aantal uren dat op de bouwplaats 
benodigd is om de woningen te renoveren is relatief beperkt, 
waardoor eveneens een besparing wordt gerealiseerd. 

Er is geen aannemersbedrijf aangesloten bij het consortium. 
“Dit is het product,” stelde Rietveldt desgevraagd. “Het is aan 
de markt om ermee aan de slag te gaan. Natuurlijk is een 
goede uitvoering van essentieel belang maar wij schrijven 
de klant niet voor met welke dakdekker of welke installateur 
men moet werken. Veelal werken woningcorporaties al met 
vaste relaties en daar willen wij niet aan tornen. Vanzelfspre-
kend verzorgen wij trainingen voor verwerkers die met het 
concept gaan werken en begeleiden wij de projecten waar 
nodig. Op deze manier verzorgt het consortium het project 
van planontwikkeling tot en met de nazorg.”

financiering
In deze tijd is vaak de fi nanciering van een dergelijk groot-
schalige renovatie een probleem voor woningcorporaties. 
Maurits van Oranje van zakelijk dienstverlener The Source 
Group ging daarom in op de diverse fi nancieringsvormen. 
Ervan uitgaande dat de kosten van de renovatie als gevolg 

van de besparingen in het voortraject en de uitvoering mini-
maal zijn, behandelde Van Oranje drie fi nancieringsvormen 
die alle drie de energiebesparing die de renovatie oplevert 
als uitgangspunt nemen.

“In optie 1 biedt de woningcorporatie bewoners de mogelijk-
heid om het energiecontract over te zetten naar een onaf-
hankelijke administratiepartij. Deze partij factureert in veel 
gevallen een lagere energieprijs dan de bewoner gewend 
was. Het overige fi nanciële voordeel dat voortkomt uit de 
energiebesparing komt ten goede aan de woningcorporatie. 
Uit deze besparing kunnen de additionele kosten van de re-
novatie worden gefi nancierd. Een woningcorporatie kan ook 
kiezen voor een huurverhoging (optie 2). De bewoner sluit in 
dit geval zelf een energiecontract af, waarmee deze de ho-
gere huur compenseert met de (veel) lagere energiekosten. 
Optie 3 houdt in dat bewoners maandelijks één vast bedrag 
betalen aan de woningcorporatie, inclusief een verrekening 
van het werkelijke energieverbruik.”

De partners van Built4U verwachten op deze manier een 
zowel economisch als ecologisch interessante bijdrage te 
kunnen leveren aan de hedendaagse bouwpraktijk,. De 
eerste pilotprojecten zijn momenteel in voorbereiding, Roofs 
houdt u op de hoogte. ●
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Per januari 2014 is Roof & Tool Products in het Noord-Hollandse Hem  

actief in de verkoop van speciale dakdoorvoeren en ergonomische  

gereedschappen. Een gesprek met directeur Peter Wognum en  

manager Kevin Loomans.

nieuwe importeur dakdoorvoeren 
en ergonomische gereedschappen

BedRijfsnieuws

Peter Wognum is jarenlang mede-eigenaar geweest van 
Nedsale dakaccessoires. Wognum heeft zijn aandelen ver-
kocht en is een nieuwe uitdaging begonnen. Hij richtte met 
Kevin Loomans een nieuw bedrijf op dat speciale dakdoor-
voeren en ergonomische gereedschappen in Nederland 
gaat vermarkten: Roof & Tool Products. 

Na een korte periode waarin het nieuwe pand met opslag-
ruimte in Hem is ingericht en de website in gereedheid is 
gebracht, is het bedrijf nu klaar om de markt op te gaan. Het 
bedrijf verkoopt het assortiment uitsluitend via de bouwma-
terialenhandel en technische groothandel, dus niet recht-
streeks aan de verwerker. Wel biedt het bedrijf indien nodig 
ondersteuning aan de verwerkers. 

dakdoorvoeren (hellende dak)
De cv- en ventilatie doorvoeren uit het assortiment zijn van 
de Duitse fabrikant Fleck. Roof & Tool Products voert alleen 
de grote diameters en de speciale doorvoeren uit het as-
sortiment (vanaf  Ø 200 mm). De doorvoeren worden op 
projectbasis op maat en in het juiste dakpantype gemaakt 
zodat altijd een esthetisch en technisch verantwoorde door-
voer wordt gerealiseerd. Belangrijk is om bij de aanvraag de 
afmeting, de dakhelling en de latafstand door te geven, de 
fabrikant zorgt dan dat de doorvoer binnen één week op de 
gewenste locatie wordt bezorgd. 

“De doorvoeren van Fleck kenmerken zich door de Duitse 
degelijkheid,” vertelt Wognum. “Ze zijn robuust uitgevoerd 
en omdat de doorvoer uit kunststof vervaardigd is, zullen er 

geen breuken ontstaan. Ook voert men een speciale univer-
sele dakdoorvoer voor het hellende dak die bij een helling 
( 0-60º) gebruikt kan worden. Door de eigen loodvervanger 
zijn deze doorvoeren eenvoudig waterdicht in te werken. 

dakdoorvoeren (platte dak)
De kunststof doorvoeren / afvoeren van Fleck voor het platte 
dak kunnen in diverse diameters en kleuren (RAL) geleverd 
worden. Ook kunnen ze geleverd worden met  mechanische 
afzuiging systeem. Tevens is voor het platte dak maatwerk in 
model, afmeting en kleur mogelijk.

ergonomie
Naast het assortiment dakdoorvoeren voert het bedrijf een 
groot aantal producten die de ergonomie van het werk van 
de dakdekker verbeteren. De regelgeving op dit gebied 
wordt steeds verder aangescherpt om ervoor te zorgen dat 
ook dakdekkers op een gezonde manier hun pensioen ha-
len. Met name vraagt de markt op dit moment om innovaties 
die de fysieke belasting van de dakdekker verminderen. 

Roof Tool Ergo Transporter.
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Hierin voorziet het assortiment ergonomische producten 
van het bedrijf. Het behelst o.a. een assortiment kruiwagens, 
steekwagens en transporters. 

De ergonomische kruiwagen heeft drie kunststof antilek 
banden. Dit betekent dat de kruiwagen in principe niet getild 
hoeft te worden, alleen geduwd.  De achterste twee wielen 
zijn zwenkbaar, zodat het sturen eenvoudig is. De kruiwagen 
heeft bovendien een speciaal ontworpen ergonomische 
handgreep waardoor ook het kiepen relatief weinig inspan-
ning kost. De bak kan eventueel vergroot worden tot een 
inhoud van 180 of zelfs 350 liter, wat met name bij de aanleg 
van groendaken of bij sloopwerkzaamheden van pas kan 
komen. 

Een variant hierop is de Ergo Power Steekwagen. Deze heeft 
een verstelbare as en vier wielen, waarmee het transport ook 
horizontaal kan plaatsvinden. Voor de verschillende onder-

gronden zijn verschillende typen banden ontwikkeld. Met 
deze steekwagen kan men bijvoorbeeld acht dakrollen te-
gelijk verplaatsen. Voor de grote ladingen heeft men de Ergo 
Transporter beschikbaar. Hier kunnen pallets mee vervoerd 
worden. Aan de bak zijn bevestigingsogen voor spanbanden 
gemonteerd. Eventueel kan de Transporter ook als werkbank 
worden gebruikt. De Transporter is eveneens voorzien van 
zwenkbare wielen en een ergonomisch handvat.

Overige opvallende accessoires in het assortiment zijn de 
gasflesdrager, de Ecojet Accu Handspuit, de oprolbare 
beschermmat en de Power Steekschop. Loomans: “Veel 
dakdekkerbedrijven hebben een provisorische oplossing 
bedacht om ervoor te zorgen dat de gasfles niet los in de 
wagen ligt. De gasflesdrager is met de beugels eenvoudig in 
de wagen te monteren, hier kan de gasfles met spanbanden 
in worden vastgezet.” 

Met de handspuit kan tot 10 meter vloeistof worden verspo-
ten uit een tank of fles. Hiermee kan de gevel of dakrand 
vanaf de begane grond worden behandeld. De oprolbare 
beschermmat zorgt voor bescherming van de onder-
grond indien daar nog overheen moet worden gereden 
of gelopen. De steekschop is vervaardigd uit gehard staal 
en daardoor bijzonder robuust. Ook het ontwerp maakt de 
schop geschikt voor sloopwerkzaamheden of het rooien van 
bomen of struiken.

De nieuwe importeur van deze dakdoorvoeren en ergo-
nomische gereedschappen is officieel in januari van start 
gegaan. Inmiddels staan alle poppetjes op de juiste plaats 
en is het bedrijf klaar om de markt op te gaan. ●t

Ergo Power Steekwagen. Roof Tool Gasfleshouder.
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Bevestigen middels inductie heeft als voordeel dat de 
waterdichte laag voor de mechanische bevestiging van de 
dakbedekking niet hoeft te worden doorboord. Bij inductie 
wordt de bevestiger in de isolatie aangebracht voordat de 
dakbedekking wordt gelegd. De drukverdeelplaat van de 
bevestiger is aan de bovenkant voorzien van een coating. 
Na verhitting d.m.v. inductie hecht deze coating zich aan de 
onderzijde van de dakbaan. 

De inductie vindt plaats door gebruik van een inductiema-
chine. Moest men oorspronkelijk het inductielasapparaat 

met de hand op de bevestiger drukken (en dus bukken), 
met de GuardianWeld kan men rechtopstaand werken. Deze 
ergonomische verbetering is een van de innovaties waar-
mee het bedrijf het bevestigen van dakbedekkingen middels 
inductie wil verbeteren. Roofs sprak met general manager 
Lucas Borsboom en product manager Rob van Doren van 
Afast.

inductie
GuardianWeld is een doorontwikkeld inductielassysteem, 
waarbij de methode ongewijzigd is gebleven, maar in het 

Het bevestigen van EPDM, PVC en TPO dakbedekkingen op basis van inductie 

is in zwang sinds de introductie van het Centrix-systeem in 2005. Afast introdu-

ceerde eerder dit jaar een innovatie op dit systeem, GuardianWeld.

Rechtopstaand bevestigen 
middels inductie

pRoductnieuws
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gebruik en de techniek van de machine zijn belangrijke 
verbeteringen doorgevoerd. Het belangrijkste verschil met de 
Centrix is zoals gezegd dat men er nu rechtopstaand mee 
kan werken. De twee uiteinden aan de onderkant van het 
apparaat bestaan uit een sensor die de temperatuur van de 
dakbaan meet en een inductor. Het geheel staat op kunst-
stof wieltjes zodat het apparaat eenvoudig over het dakvlak 
te verrijden is. Via het handvat is het apparaat te bedienen. 
Deze aanpassing verbetert enerzijds de ergonomie van het 
bevestigen en anderzijds ook de kwaliteit van de bevestiging.

“Als het juiste materiaal en de juiste dikte staan ingesteld, is 
de bediening zeer eenvoudig,” aldus Van Doren. “Het appa-
raat geeft een akoestisch signaal wanneer het inductielas-
apparaat zich boven de bevestiger bevindt. Vergelijkbaar 
met de bekende achteruitrijdsensor piept het apparaat 
wanneer het lasapparaat in de buurt is en geeft het een 
ononderbroken toon wanneer de inductor zich boven de 
bevestiger bevindt. Op dat moment start het verwarmen van 
de drukverdeelplaat automatisch. Op deze manier weet 
je altijd zeker dat de bevestiging op de juiste manier wordt 
gemaakt.”

De duur van het lassen verschilt per type en dikte dakbaan, 
en is bovendien afhankelijk van de temperatuur van het 
 dakoppervlak. Tijdens het werk meet de sensor de tempera-
tuur van de dakbaan. Bij een stijgende of dalende tempe-
ratuur zal de machine de lastijd daarop aanpassen. Van 
Doren: “Wij adviseren om het apparaat aan het begin van 
de werkdag, nadat de juiste type en dikte dakbedekking  
is ingesteld, te kalibreren aan de hand van temperatuur-
meting van het  dakoppervlak, en even een testlas te maken. 
Het verdient aanbeveling dit na de lunchpauze te herhalen. 
Zo weet je altijd zeker dat een optimale bevestiging wordt 
bewerkstelligd en dat de efficiency van de lastijd optimaal 
is. Het kalibreren is een kwestie van een knop indrukken en 
vergt slechts enkele seconden.”

De bevestiging is binnen enkele seconden tot stand ge-
bracht. Daarna wordt de bevestiging aangedrukt d.m.v. 
magneten, die standaard in sets van 10 stuks worden mee-
geleverd. De magneten hebben naast de drukfunctie ook 
een koelende functie. Ze zijn bevestigd  op stelen zodat ook 
de magneten rechtopstaand geplaatst kunnen worden. Bij 
een ideaal patroon kan één man doorlopend blijven lassen 
en de magneten verplaatsen. Ten behoeve van verticale 
toepassing of toepassing in kleine ruimtes kunnen deze ste-
len eventueel  afgeschroefd worden. Overigens kan ook een 
aparte handinductor aan de GuardianWeld worden gekop-
peld om bevestigers in moeilijke hoeken of op verticale op-
pervlakken, zoals rechtopstaande randen, aan te brengen. 
Deze handinductor wordt standaard meegeleverd.

Legpatroon
Het verbeterde inductielasapparaat maakt het mogelijk om 
bij lagere temperaturen door te werken. Van Doren: “Alleen 
bij teveel water of ijs op het dak wordt het lastig doorwerken, 
maar dat geldt voor alle systemen.”

Een bekend voordeel van het bevestigen middels inductie 
is dat de overlap in vergelijking met de traditionele bevesti-
gingsmethode kleiner kan blijven. Dit levert een behoorlijke 
besparing in dakbanen op. Het aantal bevestigers wordt 
bepaald middels een windlastbereking en is beduidend 
kleiner dan bij traditionele mechanische bevestigingsyste-
men. “Omdat je met deze bevestigingswijze niet afhankelijk 
bent van de overlap, adviseren wij altijd om met een zo 
breed mogelijke baan te werken. Dit betekent minder naden 
en een snellere verwerking. Het legpatroon kan eventueel 
aangepast worden aan de maten van de isolatieplaten. 
Bij dit systeem zijn geen aparte bevestigers nodig voor de 
isolatieplaten, wat bevestigers en arbeidstijd bespaart. De 
drukverdeelplaat voor de dakbaan dienen tevens als druk-
verdeelplaat voor de isolatie. 

Verhuur
Om de kwaliteit van het systeem te kunnen waarborgen heeft 
men besloten het systeem enkel te verhuren. Borsboom vertelt: 
“Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het apparaat 
blijven garanderen. Het apparaat is degelijk en ‘roofproof’. 
Toch hebben we op basis van ervaringen uit het verleden be-
sloten dat de GuardianWeld alleen bestemd is voor verhuur. 
Zo krijgen we de appara-
ten weer terug als ze zijn 
gebruikt en kunnen we 
ze dus helemaal nakijken. 
Het is bijzonder vervelend 
als een apparaat tijdens 
een werk niet goed func-
tioneert. Wij staan ervoor 
in dat het apparaat naar 
behoren zal blijven functi-
oneren tijdens een werk.”

Sinds 2011 is Afast onder-
deel van het Zwitserse SFS 
Intec. Hierdoor konden 
de nodige investeringen 
worden gedaan om de innovaties uit te ontwikkelen. Nu is het 
apparaat klaar om op de markt te worden gezet. Inmiddels 
zijn er al enkele pilotprojecten mee uitgevoerd. Tijdens Dak 
Event 2014 werd de GuardianWeld officieel gelanceerd op de 
Nederlandse markt. ●
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VRF Europe is internationaal leverancier van bevestigings-
materialen en –gereedschappen. Het bedrijf is producent 
van het bekende merk Eurofast en distributeur van OMG. Op 
deze manier is men verantwoordelijk voor diverse innovaties, 
zoals de introductie van Easytool-Pro, waarmee rechtop-
staand gewerkt kan worden.

“De Nederlandse markt is de afgelopen jaren gekrompen 
en ook wij hebben dat gemerkt, met name in de verkoop en 
verhuur van gereedschappen,” vertelt Kjell Verdonschot, sales 
and marketingmanager van het bedrijf. “De verkoop van 
bevestigers blijft nagenoeg stabiel, wat in een krimpende 
markt betekent dat ons marktaandeel groeit. De export laat 
al jaren een stijgende lijn zien. We hebben daarom besloten 
een interne reorganisatie door te voeren waarmee de ef-

fi ciëntie en de slagkracht van ons bedrijf ook in de toekomst 
gewaarborgd is.” 

Concreet is een aantal opvallende aanpassingen doorge-
voerd. Het bedrijf richt zich met het Belgische VRF Duvimex 
nadrukkelijker op de bevestigingsmaterialen voor de gevel. 
De opslaglocatie in Antwerpen is naar Deurne verhuisd; het 
verkoopkantoor aldaar blijft wel operationeel. Hiervoor was 
het nodig een nieuwe opslaghal te bouwen met een capa-
citeit van 5500 palletplaatsen, waarmee de totale opslagca-
paciteit in Deurne op bijna 12.000 palletplaatsen komt. Het 
eigen laboratorium is intern verhuisd naar een ruimere loca-
tie en ook de technische dienst en R&D-afdeling zijn inmid-
dels ruimer behuisd. Het team dat in de opslag werkzaam is, 
is uitgebreid; om de interne logistiek soepel te laten verlopen 
is bovendien een logistiek manager aangesteld.

service
“Door middel van onze hoge servicegraad en kwaliteit 
durven wij te stellen dat wij in Nederland voorop lopen,” 
aldus Verdonschot. “Wij merken ook dat dit door de markt 
wordt herkend. Bovendien merkt men dat onze service heel 

Het afgelopen jaar heeft Van Roij 

 Fasteners (VRF) Europe uit Deurne de 

nodige ontwikkelingen doorgemaakt. 

Naast een nieuw gebouwde hal, waar-

mee de opslagruimte van het bedrijf 

bijna is verdubbeld, heeft men het 

l aboratorium en de technische dienst 

uitgebreid. Het bedrijf heeft hiermee de 

servicegraad en de kwaliteitsbewaking 

van de producten verder verbeterd.

VRf europe breidt uit
BedRijfsnieuws
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compleet is. Bij onze service hoort ook o,.a. het maken van 
een windlastberekening en afschotberekeningen of het 
uitvoeren van uittrekproeven op projecten. De stappen die 
we het afgelopen jaar hebben gezet zijn dan ook bedoeld 
om de rol van marktleider op een goede manier te kunnen 
blijven vervullen.”

Dit doet het bedrijf sinds het afgelopen jaar zoals gezegd 
niet alleen op het dak. Vanuit de activiteiten van VRF Du-
vimex levert het bedrijf nu namelijk ook bevestigers voor de 
gevel. Verdonschot: “Met de kennis en know how die we heb-
ben op het gebied van dakbevestigers, was de stap naar de 
gevel niet zo heel groot. Ook konden we vanuit de bestaan-
de klantenkring eenvoudig ons klantenbestand richting de 

gevel uitbreiden. Ook hier willen wij een kwalitatieve partner 
zijn, we hebben tevens de mogelijkheid de bevestigers in 
elke gewenste kleur te lakken.”

Om de kwaliteit van de bevestigers te garanderen en te 
monitoren, heeft het bedrijf al jaren een eigen laboratorium 
operationeel. Hier voert men de meest uiteenlopende testen 
uit zoals de pull out test (waarbij o.a. getest wordt hoe stevig 

een bevestiger in de ondergrond zit), de Kesternich-test, 
diverse andere verouderingstesten en kwaliteitstesten in het 
kader van o.a. CE en KOMO. Het laboratorium is het afgelo-
pen jaar ruimer opgezet en verder uitgebreid. 

Tezamen met het voorlichtings- en trainingscentrum dat het 
bedrijf in gebruik heeft (zie hiervoor ook het artikel ‘Van Roij 
Fasteners Europe bv opent nieuwbouw’ in Roofs mei 2010), 
levert dit een compleet pakket op waarmee het bedrijf haar 
klanten ondersteunt om een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
de bevestiging van de dakbedekking te garanderen. ●
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nieuwsLijn

Nieuwe website AfAst HoldiNg oNliNe
Afast, specialist in dakbevestiging, heeft een nieuwe website 
gelanceerd. Naast een nieuwe vormgeving geeft de website zeer 
uitgebreide  productinformatie en biedt het een betere dienstver-
lening voor de diverse doelgroepen. De vernieuwde website kent 
veel functionaliteiten. Zo is bijvoorbeeld een nieuwe interactiemo-
dule toegevoegd waarmee klanten binnen 48 uur een windlast-
berekening conform EN 1991-1-4 / NA 2011 kunnen aanvragen. 
Ook is het vanaf nu mogelijk om online offertes aan te vragen. In 
een klantspecifieke sectie worden klanten en partners bediend 
met informatie en service op maat.

KoMpaKt scHooRsteen 2.0 wint de VsK awaRd
Tijdens het VSK diner op 3 februari is de Kompakt Schoorsteen 2.0 van Ubbink uitgeroepen tot 
winnaar van de VSK Award in de categorie installateurszaken. De Kompakt Schoorsteen 2.0 is een 
oplossing die het installeren van een verzamelkap voor rookgas- en ventilatiesystemen en riool-
ontspanning aanzienlijk vereenvoudigt. Het plaatsen van één verzamelkap volstaat voor alle drie de 
toepassingen. Bovendien is één uitvoering geschikt voor dakhellingen van 15 tot 55 graden, is het 
geïntegreerd indekdeel geschikt voor alle pannen en wordt telkens dezelfde bevestigingsmethode 
gebruikt. Omdat er een haakse dakdoorbreking wordt toegepast in plaats van de gebruikelijke 
verticale, blijft de dakisolatie optimaal behouden. De volledig luchtdichte afsluiting voorkomt dat 
onnodig energie verloren gaat.

De Kompakt Schoorsteen 2.0 levert de installateur grote voordelen op, omdat hij nog maar één 
systeem op voorraad hoeft te houden en met één verzamelkap meteen alle drie de aansluitingen 
realiseert.De jury is onder de indruk van het gemak waarmee de schoorsteen op een dak geplaatst kan worden. 
De universele verzamelkap voor rookgas- en ventilatiesystemen en rioolontspanning biedt één oplossing voor alle 
dakhellingen. Het one-type-fits-all principe met altijd dezelfde bevestigingsmethode maakt het  voor de installateur 
tot een slim en efficiënt product.  De jury prijst de inspanning van Ubbink om zo duurzaam mogelijk te werken.  
Bij de productie van de Kompakt schoorsteen wordt het afval hergebruikt voor energieopwekking.

Rockwool introduceert 
Caproxx Energy
Op woensdag 29 januari lanceerde 
Rockwool haar nieuwste dakplaat:  
de Caproxx Energy. Met zijn lichtere 
gewicht en verbeterde lambda-
waarde voorziet de nieuwe dakplaat 
in een belangrijke behoefte uit de 
markt. Caproxx Energy is  geschikt 
voor  mechanisch bevestigde dak-
bedekkingssystemen. De Caproxx 
Energy is een waardevolle aanvulling 
op het huidige assorti ment voor plat-
te daken, bestaande uit de vertrouw-
de Tauroxx dakplaat en de vorig jaar 
geïntroduceerde Rhinoxx dakplaat, 
geschikt voor zowel gebrande  
als koudverkleefde dak bedekking-
systemen.

Kiwa Bda testing ontvangt Keymark-erkenning
Kiwa BDA Testing is opgenomen in de lijst van Keymark-gecer-
tificeerde laboratoria. De erkenning door Keymark geeft aan 
dat Kiwa BDA Testing een expert is in het uitvoeren van testen 
op het gebied van thermische geleiding. Keymark-certificering 
is beschikbaar voor diverse producten in de bouwsector, zoals 
thermische zonnesystemen, thermostaatkranen voor radiatoren 
en thermische isolatie voor gebouwen. Tijdens de beoordeling 
wordt bekeken of producten voldoen aan de geldende veilig-
heidsnormen en, indien van toepassing, de prestatie-eisen van 
CEN en CENELEC. 



Troelstra & de Vries heeft ook alternatieven voor bitumen. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.
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