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Altijd raak met
ROOFS regionaal!

ROOFS maakt regionaal adverteren mogelijk
Gebleken is dat veel lezers van ROOFS behoefte hebben aan dakennieuws uit hun eigen regio. Ook veel marktpartijen
geven aan het interessant te vinden om hun uitingen op een regionaal podium te doen: welke projecten worden
uitgevoerd, met welke regelgeving/subsidies heeft men te maken, kortom: wat gebeurt er op regionaal niveau.
Vakblad ROOFS blijft innovatief en gaat daarom uitkomen met zes regionale edities. Het voordeel is dat adverteerders
er informatie over hun bedrijf in kwijt kunnen dat zich specifiek richt op een regionaal publiek: jubilea, open dagen, etc.
Ook kan de uitgave interessant zijn voor bedrijven die personeel in hun eigen regio willen werven. De regionale editie
wordt meegehecht met de reguliere ROOFS, hier zal met ingang van de maand september mee van start worden
gegaan.
Wilt u meer weten over regionaal adverteren in ROOFS en de aantrekkelijke advertentietarieven, neem contact op met
Vincent Lindeman, telefoon: 072 5400335 of e-mail: vincent@lumail.nl
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regels
Als gewone Nederlander moet je je volgens de overheid aan
de ‘gezamenlijk’ overeengekomen regels houden. Regels zijn
vastgelegd in allerlei wetten en voorschriften. De overheid
controleert hierop contentieus.
De Belastingdienst controleert bijvoorbeeld ieder jaar nauwgezet of je aan alle belastingverplichtingen, vastgelegd in
de wetten, hebt voldaan. Wanneer je opgave niet klopt, of je
bent iets vergeten, word je zonder enige clementie op niet
misselijke wijze beboet.
Is er een parallel trekken met de door de overheid beschreven bouwregelgeving, vastgelegd in het Bouwbesluit? Simpel
gezegd is bouwen bij wet verboden, tenzij je hiervoor een
vergunning hebt kunnen verkrijgen. En ja: een vergunning
krijg je alleen als je ontwerp voldoet aan de spelregels uit
het Bouwbesluit.
Voor het ontwerp van een dak is er natuurlijk ook uitgebreide
regelgeving van toepassing. Regelgeving die er op gericht
is dat een dak van een gebouw voor de voorziene gebruiksduur zal presteren. Daken mogen bijvoorbeeld niet instorten,
wegwaaien of lek raken - en ze moeten o.a. veilig begaanbaar zijn.
Zo lijkt het erop dat we het in Nederland uitstekend voor
elkaar hebben. We ergeren ons wel vaak aan de vele regels,
maar vinden het andere kant ook heel prettig dat we erop
terug kunnen vallen.
Regels voor het ontwerp kun je goed toepassen door zorgvuldig en aantoonbaar invulling te geven aan een voorschrift. Hierop controleert Bouw- en Woningtoezicht bij het afgeven van een vergunning. Tijdens de bouwfase controleert
zij of gebouwd wordt volgens vergunning. Groot verschil met
de Belastingdienst is, dat weet iedereen, dat de praktijk leert
dat de overheid de capaciteit niet heeft invulling te geven
aan haar taak als handhaver op alle beschreven aspecten.
Heeft u wel eens gehoord van een boete, indien achteraf
wordt vastgesteld dat een dak niet heeft voldaan aan de
voorschriften die beschreven stonden in de vergunning?
Nee, daken kunnen nu eenmaal instorten of er afwaaien
bij noodweer. Daken kunnen ook gaan lekken, het hoort er
allemaal bij. We zijn kundig in het herstellen en lossen de
problemen weer netjes op.

Toch blijkt het voor de gebouweigenaar vaak mis te gaan.
De gebouweigenaar laat een gebouw ontwerpen en bouwen. Bouwen mag alleen als de overheid heeft vastgesteld
dat voldaan is aan alle vergunningseisen. De aannemer
bouwt en stelt samen met diverse onderaannemers, waaronder de dakaannemer, het dak samen.
De verzekeraar neemt het gebouw in dekking. De gebouweigenaar neemt of geeft het gebouw in gebruik.
Dan komt er noodweer, en ja: er ontstaat schade aan
het dak met overlast en risico’s voor de gebruikers. Bij de
afhandeling van de schade tref ik zelden, uitgezonderd de
heel grote calamiteiten, de overheid om vast te stellen of is
voldaan aan wet- en regelgeving. Nu stuur ik er niet op aan
de overheid boetes uit te laten delen, maar duidelijkheid
over handhaving, wat je als gebouweigenaar nu wel of niet
mag verwachten van de overheid en overige partijen is op
zijn plaats.
Professionele marktpartijen bezinnen zich al jaren over de
vraag hoe deze verantwoordelijkheid moet worden opgepakt. Het wordt immers duidelijk dat de overheid zich steeds
verder terugtrekt en de volledige verantwoording bij de gebouweigenaar neerlegt. Dit maakt het op zich wel duidelijker
voor de gebouweigenaar, maar niet gemakkelijker.
Als gebouweigenaar hoef je niet bij de overheid aan te
kloppen als het misgaat met je dak. Dat is een gegeven. Het
advies is het ‘waar dan wel’ tijdig vast te stellen. ●

Verzekeringspartijen moeten zich immers ook aan overeengekomen spelregels houden en vergoeden de schade, mits
niet in de kleine lettertjes is vastgelegd dat het dak dan wel
aan alle regels moet voldoen.
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Valveiligheid, hoe zit het (en hoe niet)
Het afgelopen half jaar publiceerde Roofs de artikelenreeks ‘Veilig werken op hoogte’. In
dit artikel wordt de reeks geëvalueerd. Op 29 oktober 2014 organiseert Lindeman Events
in Figi theater te Zeist een congres over dit thema.
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houtrot bij de dakopstand in hsb gevelelementen
Dit is artikel nummer 14 van een artikelenserie, waarin de werkmethode van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht.
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Vakpaspoort voor de dakenbranche
Het Ministerie van SZW heeft de platte dakensector vier miljoen euro toegekend voor de
uitvoering van het sectorplan BIKUDAK. De sector zelf draagt ook vier miljoen euro bij.
Spil in het sectorplan is de invoering van een vakpaspoort.

14

kant en klare uittrekstaten en afschotplannen
Dakadvies & Calculatie Veenendaal (DCV) heeft onlangs de activiteiten uitgebreid met
het bedrijfsonderdeel Dak Aanbesteding. Dit bedrijf verzorgt de volledige uittrekstaten
van calculaties voor projecten die worden aanbesteed door overheden en bedrijven.
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iko opent nieuwe productielocatie in frankrijk
Op 28 mei jl. heeft de IKO Groep haar eerste Franse productievestiging, en haar tweede
op Europees niveau, geopend. Op deze locatie zullen de IKO enertherm producten voor
Frankrijk en Zuid-Europa worden geproduceerd. Voorheen werden deze producten in
het Nederlandse Klundert vervaardigd.
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Verticale verplaatsing in stedelijke gebieden
Een renovatie in het centrum van de stad is complex, alleen al vanwege de logistiek.
Een compacte, handzame kraan die eenvoudigweg als aanhanger kan worden vervoerd, biedt in veel gevallen een uitkomst.
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rockwool lanceert nieuwe dakplaat t-rock
Op 21 mei 2014 lanceerde Rockwool Benelux op een feestelijke manier haar nieuwe
dakplaat: T-Rock, een steenwol dakplaat die op het gebied van gewicht en verwerkbaarheid verder is verbeterd.
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nieuwslijn
Nieuws voor en door de dakenbranche
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Veilig werken op hoogte (evaluatie)

Valveiligheid,

hoe zit het (en hoe niet)
Het afgelopen half jaar publiceerde Roofs de artikelenreeks ‘Veilig werken o
p
hoogte’. In dit artikel wordt de reeks geëvalueerd. Op 29 oktober 2014 organiseert Lindeman Events in Figi theater te Zeist een congres over dit thema.

Er zijn vele artikelen verschenen in Roofs over valveiligheid op
daken. Wat verplicht is en wat niet, wat de regels zijn en dat
daar op toegezien moet worden. Op grond van die artikelen
kwam het de redactie voor dat er onduidelijkheden zijn: dat
het niet iedereen duidelijk is hoe veiligheid in Nederland is
geregeld. Dit was de aanleiding om een reeks te beginnen
waar diverse belanghebbenden en professionals aan het
woord zijn gekomen. Vanuit die reeks hebben we een aantal
probleemvelden waargenomen. In dit artikel de zaken op
een rij.

van de Europese regels en de verwerking daarvan in de
nationale wetgeving. (zie kader)

In het rapport van de Gezondheidsraad Vallen van hoogte uit 2013
staat het volgende met betrekking tot de wettelijke voorschriften:
1.4 D
 e wettelijke voorschriften over vallen van hoogte
Om te voorkomen dat werkenden vallen en daardoor letsel oplopen, kent
Nederland meerdere wettelijke voorschriften. Deze gelden voor verschillende
werksituaties. Zo zijn er algemene voorschriften. Artikel 3.16 van het Arbo

Veilig werken is een voorwaarde die we aan arbeid stellen, het wordt daarom net als andere arbeidsvoorwaarden
geregeld in de Arbowet. Andere arbeidsvoorwaarden zijn:
een goede betaling, scholing, pensioen, verzekering etc. De
verantwoordelijkheid voor veilig werken en daarmee voor
een werkplek ligt primair bij de werkgever. De wetgeving
bevat geen dwingende voorschriften over hoe invulling te
geven aan deze zorgplicht, maar doelvoorschriften: werkgevers en werknemers hebben de verantwoording zelf invulling
te geven aan Arbowet en Arbobesluit. De werkgever moet
er daarbij voor zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften
worden nageleefd. De bepalingen worden waar mogelijk
vastgelegd in een Arbocatalogus. De Inspectie SZW is belast
met de handhaving van de Arbowet. Zie hiervoor het artikel
‘Inspectie SZW: “Collectieve beschermingsmiddelen is het
uitgangspunt!”’ in Roofs januari 2014.

besluit geeft namelijk aan dat er voorzieningen nodig zijn als er bij het
werken valgevaar bestaat. Aanvullend zijn er ook voorschriften die specifiek
gelden voor arbeidsplaatsen in een gebouw, bij het werken op of aan
machines en voorschriften voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. De
Nederlandse voorschriften zijn grotendeels gebaseerd op Europese regelge
ving en normering. De voorschriften hanteren verschillende criteria voor het
nemen van beschermende maatregelen. Zo geldt bij het werken op of aan
machines dat maatregelen nodig zijn bij een hoogteverschil van 50 cm, bij
een arbeidsplaats in een gebouw zijn maatregelen nodig
bij een hoogteverschil van 1 of 1,5 meter, bij een arbeidsplaats waarbij valge
vaar bestaat (waar dan ook) zijn tenminste maatregelen nodig bij 2,5 meter
hoogte en bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte bepaalt een risicobeoor
deling de maatregelen. Het criterium van 2,5 meter geldt voor iedere plek
waarbij op hoogte wordt gewerkt en is daarmee voor de praktijk het breedst
geldend criterium.
In de Verenigde Staten is de hoogte waarbij maatregelen genomen moeten

De regels voor veilig werken worden vanuit Europa aangereikt omdat concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen de
lidstaten onwenselijk is. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor
het implementeren van die regels in Nationale wet- en regelgeving. Het Ministerie van SZW heeft de Gezondheidsraad de
vraag voorgelegd of er een minimum hoogte ingesteld moet
worden om valgevaar te minimaliseren. Jaarlijks overlijden in
Nederland ca 18 personen als gevolg van een val tijdens het
werk. De raad heeft studies en regelgeving bestudeerd en is
tot de conclusie gekomen dat ook een klein hoogteverschil
kan leiden tot overlijden. In het rapport Vallen van hoogte uit
2013 wordt verslag gedaan en is een overzicht opgenomen
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worden afhankelijk van de sector. Zo zijn in de algemene industrie maatre
gelen nodig vanaf 1,2 meter (4 feet) en in de bouw vanaf 1,8 meter (6 feet).
Er zijn internationale concerns die ook in Nederland de Amerikaanse regels
volgen.
De voornaamste bepalingen staan in tabel 5, waarin wordt beschreven:
• de werksituatie waarvoor het voorschrift geldt
• het wettelijk voorschrift en het verband met de E
 uropese
wet- en regelgeving
• de criteria die in het Nederlandse voorschrift g
 ebruikt worden
om maatregelen verplicht te stellen voor het voorkomen of
beperken van valgevaar.

Werksituatie

Wettelijk voorschrift

Criteria in wettelijk voorschrift

Werken aan bouwwerken

Arbobesluit artikel 2.28

De opdrachtgever zorgt ervoor dat voor bouwwerken waarbij werknemers blootstaan
aan valgevaar en waarbij dit gevaar bijzonder groot is een V&G-plan wordt opge-

Dit artikel van het Arbobesluit

steld.

verwijst naar Europese richtlijn
92/57/EEG (bijlage II, eerste lid)
Een arbeidsplaats in een

Arbobesluit artikel 3.1b

gebouw

Een arbeidsplaats in een gebouw mag alleen gebruikt worden als deze voldoet aan
de voorschriften voor gebruiksfunctie uit het Bouwbesluit 2012.

Dit artikel verwijst naar Bouwbesluit

Voor vallen van hoogte gaat het om de afscheiding van de rand/zijkant van een

artikelen 2.17 en 2.23

vloer, trap en hellingbaan. Maatregelen zijn verplicht bij hoogteverschillen van:
• Nieuwbouw: meer dan 1 meter.
• Bestaande bouw: meer dan 1,5 meter.

Iedere arbeidsplaats waar-

Arbobesluit artikel 3.16

bij valgevaar bestaat

Voorzieningen zijn nodig als bij het werken valgevaar bestaat. Er is in elk geval sprake
van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen

Dit artikel van het Arbobesluit

in vloeren of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

is gebaseerd op Europese richtlijn
89/654/EEG. De 3 criteria in artikel
3.16 staan niet in deze richtlijn.
Tijdelijke werkzaamheden

Arbobesluit artikel 7.23

op hoogte

Het gebruik van een ladder of trap voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte mag
alleen als er sprake is van een gering risico.

Dit artikel uit het Arbobesluit is
gebaseerd op Europese richtlijn

Toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen worden alleen gebruikt als uit de

2009/104/EG.

RI&E conform artikel 5 van de Arbowet blijkt dat het werk veilig kan worden uitgevoerd.
Nadere voorschriften voor het gebruik van dergelijke arbeidsmiddelen bij tijdelijke
werkzaamheden op hoogte zijn opgenomen in de artikelen 7.23a t/m 7.23d.

Werken op of aan machines

De Inspectie SZW beschouwt

Als er gevaar bestaat voor het vallen van een looppad of bordes vanaf een hoogte

EN – ISO 14122 deel 1 t/m 4 als

van 500 mm of meer, moeten leuningen en voetstootlijsten volgens EN ISO 14122-3

de stand van de wetenschapc

worden aangebracht.
(NEN-EN-ISO 14122-2, artikel 4.2.3).

Deze geharmoniseerde normen

Een vergelijkbare bepaling staat in EN ISO 14122-4, lid 4.71 (Indien het loopoppervlak

geven invulling aan Europese

van de vertrekplaats meer dan 500 mm boven de omgeving ligt …..)

richtlijn 2006/42/EC, bijlage I,
artikel 1.5.15. (Machinerichtlijn)
Onderhoud aan gebouwen

Bouwbesluit 2012 afdeling

Een gebouw wordt zodanig gebouwd dat het veilig kan worden onderhouden. Als on-

6.12, artikelen 6.52 en 6.53

derhoud niet kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, dan heeft een gebouw voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen.

Hijs- en hefwerktuigen voor

Arbobesluit, artikel 7.18b, lid 1

personen

De hijs- en hefwerktuigen zijn met zodanige voorzieningen uitgerust dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat personen van het platform vallen.

EU-richtlijn Arbeidsmiddelen
Tabel 5 Wettelijke voorschriften over vallen van hoogte.

Als gezegd schrijven werkgeversorganisaties al dan niet
in overleg met de stichting Arbouw Arbocatalogi. In de
catalogi worden de regels voor veilig werken uiteengezet en
wordt aangegeven bij welke werkzaamheden maatregelen
genomen moeten worden om overeengekomen risico’s te
beperken. De invulling van die maatregelen wordt aan de
situatie en de werkgever overgelaten. In de bouw kennen we
het HBA platform preventie valgevaar, een initiatief van het

Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA); dit platform draagt uit
wat in de Arbocatalogi beschreven staat. Aan het platform
wordt deelgenomen door zo’n beetje alle bedrijfstakken die
zich actief bezighouden met het onderhoud van en aan gebouwen, met uitzondering van de installatiebranches. Onder
andere op dakgebied VEBIDAK, Het Hellend Dak (HHD), de
Vakfederatie Rietdekkers, de Algemene Schoorsteenvegers
Patroonsbond en vele andere brancheorganisaties. Aanvul-

Roofs
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Congres ‘Veilig werken op hoogte’
gehouden op woensdag 29 oktober
Hotel theater FiGi te Zeist.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Alles over de regelgeving en de praktische invulling
Naar aanleiding van de artikelenreeks ‘Veilig werken op hoogte’ in vakblad Roofs organiseert
Lindeman Events op 29 oktober 2014 in Hotel theater FiGi in Zeist het congres ‘Veilig werken op
hoogte’.
Het aantal (dodelijke) slachtoffers als gevolg van vallen van hoogte tijdens dakwerkzaamheden is
onnodig hoog. Wanneer en door wie moet aan welke verplichting worden voldaan? Hoe kan op
een economisch verantwoorde manier een veilige werkplek worden gerealiseerd?

• PROGRAMMA:
• BLOK 1 (10.00 - 12.00 uur)
• Ciaran O’Connor (AKD advocaten & notarissen)
• over de respectievelijke verplichtingen en aansprakelijkheden in de wetgeving
• Stephanie Jansen (NEN)
• over de status van de Europese en nationale normen
• Hans Crombeen (FNV Bouw)
• over de Arbocatalogus en het binnenkort verplichte vakpaspoort
• LUNCH
• BLOK 2 (13.00 - 16.00 uur)
•
John Kouwenberg (HHD)
• over een veilige werkpraktijk op het hellende dak
• Maarten Post (ZZP Nederland)
• over de positie van de zzp’er in de keten
• Ferdinand Giesen (Essent)
• wat kan de leverancier van zonnepanelen doen aan het veilig aanbrengen van de producten?
• Een opdrachtgever aan het woord
• een vooraanstaande woningcorporatie zal nader ingaan op de rol van de opdrachtgever
• NABORREL
• Wees up to date en reserveer nu uw plaats! De kosten voor
• de gehele dag, inclusief lunch en naborrel, zijn € 150,- (excl.btw).
Meer informatie/aanmelden?
Meld u aan op www.dakweb.nl
of telefonisch bij Lindeman Events: 072-5402683

lend is er een Scholingsfonds en krijgen werknemers van
aangesloten bedrijven iedere drie jaar een cursus veilig
werken. Onderaannemers en zzp’ers worden eveneens
gemaand de cursus te volgen om de ‘ﬂexibele schil’ van de
branche eveneens veilig te laten werken.
De spullen waarmee veilig gewerkt kan worden, moeten
zijn voorzien van een CE merk, waarmee is aangetoond dat
deze aan de Europese eisen voldoen. Die eisen zijn verwoord in normen of ‘Directives’ en daartoe geaccrediteerde
keuringsinstanties, zogenaamde ‘notified bodies’, mogen na
toetsing en volgens strenge regels verklaringen schrijven op
basis waarvan leveranciers het CE merk mogen voeren. De
eisen als opgenomen in de ‘Directives’ worden in conclaaf
door Europese ‘experts’ vastgesteld. De eisen volgen uit het
doel van de middelen vermenigvuldigd met een kansfactor
van bezwijken c.q. falen. Het doel van de middelen waar het
valbeveiliging betreft is ondermeer in 2007 verwoord in de
Praktijkgids werken op hoogte in aanvulling op de Directive
2001/45/EC. Alle lidstaten kennen commissies die commentaar kunnen leveren op de normen in wording en de normen
worden geregeld herzien om zo actueel en compleet als
mogelijk te zijn. Iedere norm gaat gepaard met een verwijzing naar andere normen om zo transparant en eenduidig
als mogelijk te zijn. Zie hiervoor het artikel ‘normering van
persoonlijke beschermingsmiddelen’ in Roofs mei 2014.

is nog geen entiteit en een jurist is iemand die leest wat er niet
staat. Als een opdrachtgever (stichting? Projectontwikkelaar?
Aannemer? Vereniging?) de verantwoordelijkheid van veilig
werken neerlegt bij een uitvoerende partij die het op zijn beurt
weer verlegt naar een in onderaanneming uitvoerende partij enz.
en het selectiecriterium op wie het werk mag uitvoeren de prijs is,
dan verwordt veiligheid wel degelijk tot een concurrentiemiddel.
Als de opdrachtgever dan ook niet weet wie van de aanwezigen
in wiens opdracht welk werk verricht omdat vooral de prijs het selectiecriterium betreft dan is het ‘wegcontracteren’ van veiligheid
(en helaas ook andere arbeidsvoorwaarden) verleidelijk. Niet
onvermeld mag blijven dat de overheid in dit opzicht ook vaak
opdrachtgever is. In geval van particuliere opdrachtgevers speelt
het probleem dat die zich kunnen beroepen op onwetendheid.
Er lijkt jurisprudentie in de maak om alle deelnemers in de keten
aansprakelijk te kunnen stellen. Zie hiervoor ook het artikel
‘Vangnetbepaling woningwet: hele keten is verantwoordelijk
voor veiligheid’ in Roofs april 2014.

Tot zo ver is alles duidelijk en geregeld. Echter...
De veiligheid is geregeld binnen de bouwbranche, waar
onder bouwen wordt verstaan: nieuwbouw, renovatie en
groot onderhoud. Inspectief en correctief onderhoud op en
aan gebouwen als ook andere kortdurende werkzaamheden moeten veilig kunnen worden uitgevoerd, en indien dat
niet kan, moet het gebouw conform Bouwbesluit 2012 zijn
voorzien van voorzieningen. Dit geldt voor nieuwbouw en
grote renovatie ofwel vergunningsplichtige werken. Of het
gebouw veilig kan worden onderhouden zonder voorzieningen, moet bij de bouwaanvraag worden getoetst door Bouw
en Woningtoezicht. Er is een checklist voor opgesteld maar
die is niet verplicht en gedurende de bouw kan de situatie
veranderen. Veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de
onderhoudsfase zijn daarmee ter beoordeling van de aannemende partijen. Die zijn van mening dat indien niet aangetoond kan worden dat het zonder voorzieningen niet veilig
onderhouden kan worden, voorzieningen niet nodig zijn. Het
is als het aﬂeveren van een auto zonder gordels.
Veiligheid is in beginsel een zaak tussen werkgever en werknemer. Zzp’ers zijn beide en de zzp’er moet dus zelf toezien
op zijn eigen veiligheid. In geval van een ongeval moet de
zzp’er zichzelf melden. Je hebt zzp’ers in alle soorten en maten, in de bouw werken verreweg de meeste in onderaanneming. De Inspectie SZW kan onmogelijk op alle bouwplaatsen toezien en vooral bij kortdurende werkzaamheden op en
aan gebouwen zoals het plaatsen van zonnepanelen, is de
pakkans vrijwel nihil. Zie hiervoor ook het artikel ‘’Zzp’er verkeert te vaak in afhankelijke positie’ in Roofs maart 2014.
Wie is werkgever, wie is werknemer, wie is opdrachtgever, wie
is gebruiker? Het is lang niet altijd duidelijk, een persoon

Een gebouw wordt door alle beroepsgroepen gebruikt. Daarom
worden arbeidsmiddelen voor veilig werk zoals valbeveiliging ontwikkeld voor allen die op hoogte werk verrichten. Veiligheidsvoorzieningen aan gebouwen zijn ook onderdeel van het gebouw en
zouden ook onder de bouwregelgeving moeten vallen. Hierover
bestaat binnen de Europese commissie nog altijd geen overeenstemming.
Arbocatalogi zijn beroepsgebonden. Er valt wat voor te zeggen
om deze beroepsverbondenheid uit te breiden en te kijken waar
werkvelden elkaar overlappen zoals bij zonnepanelen, blikseminstallaties, schilderwerken, raambewassing, lichtinstallaties etc.
Daar komt bij dat alle personen die de arbeid veilig moeten uitvoeren daarvoor getraind moeten zijn. Afstemming van situaties
en middelen is in die zin logisch, maar gebeurt weinig tot niet.
Het streven is naar collectieve middelen om alle beroepsgroepen
veilig te kunnen laten werken. Wie betaalt voor wie is dan weer de
vraag en hoewel veiligheid geen economisch beletsel mag zijn...
De hier beschreven zaken geven aan dat er nog veel werk verricht moet worden, maar eveneens dat er al veel werk verricht
is. Veilig werken gaat niet vanzelf en evenmin is het gewenst dat
alles wordt dichtgetimmerd met regels en controles. Hoe daarmee om te gaan zal besproken worden tijdens het congres ‘Veilig
werken op hoogte’ op 29 oktober 2014 in het Figi theater
te Zeist. ●
Raadpleeg de eerdere artikelen in deze reeks op www.dakweb.nl
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De dakingenieur aan het werk

Houtrot bij de dakopstand
in hsb gevelelementen

Dit is artikel nummer 14 van een artikelenserie, waarin de werkmethode
van de dakingenieur bij veel voorkomende dakvraagstukken wordt belicht.
Het volledige traject, van inspectie, analyse, conclusies en advisering
wordt besproken. In de artikelenreeks wordt, ter lering en vermaak, steeds
gekozen voor actuele en/of informatieve dakvraagstukken.

Ing. J.M. Bruins, DGI Dak & Gevel Ingenieurs

Bij de eerste inspectie was ook vastgesteld dat er door de
beschadigingen veel lekkagewater in de dakbedekkingsconstructie was getreden. Besloten werd het ingetreden
water op te zuigen en droging af te wachten. Bij een tweede
controle, een maand nadat de lekkages waren opgeheven
bleek er, ondanks dat het vrije water uit de dakbedekkingsconstructie was gezogen, nog steeds teveel vocht aanwezig
op en onder de dampremmende laag.

Na verwijdering van de dakbedekking en buitenplaat van het

Besloten werd de dakbedekkingsconstructie volledig te
vervangen tot op de steenachtige onderconstructie. Een
nieuwe dakbedekkingsconstructie, bestaande uit een nieuwe dampremmende laag, een afschotisolatie en een nieuw
dakbedekkingsysteem werd voorgesteld, akkoord bevonden
en in uitvoering genomen.

HSB element is door vocht aangetast hout zichtbaar.

Door de opdrachtgever, een eigenaar van een grote vrijstaande woning wordt direct na oplevering bij ingebruikname melding gedaan van daklekkages. De lekkageoorzaak
was ter plaatse eenvoudig vast te stellen. Meer problematisch was hoe om te gaan met het ingesloten lekkagewater en de achteraf vastgestelde houtaantasting van hsb
gevelelementen op dakopstandniveau en het daarboven
geplaatste stucisolatie systeem.

De inspectieresultaten
Het lekkageonderzoek vond een half jaar na oplevering
plaats. De lekkages bleken veroorzaakt door de mechanische beschadigingen in de dakbedekking en konden
eenvoudig worden vastgesteld. Nadat de beschadigingen,
aansluitend na de vaststelling, waren gerepareerd traden in
de woning de lekkages niet meer op.
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Door deze rigoureuze hersteloperatie werd verwacht dat de
gevolgschade van de lekkage compleet zou zijn wegge
nomen. Direct al nadat de eerste delen van de dakbedekkingscontructie waren gesloopt, werd echter vastgesteld dat
de gevelopstanden van houtskeletbouw (hsb), de delen
welke onder het gevelsysteem met dakbedekking afgewerkt
waren, aan houtrot onderhevig waren. Wat kon hiervan de
oorzaak zijn?

Oorzaak houtrot
Iedereen begrijpt dat houtrot ontstaat door een langdurig
aanwezig, te hoog houtvochtgehalte in de diverse regels van
het houten hsb element. Bij het onderzoek werden percentages van 30 tot 50% gemeten. Het normale houtvochtgehalte
voor hout ligt zo rond de 15%. Hout dat langdurig natter is
dan 20%, loopt het risico aangetast te worden door schimmels. Helaas moest worden vastgesteld dat alleen het
vervangen van de dakbedekkingscontructie niet voldoende

Het houtvochtgehalte, gemeten direct onder de dakbedekking, is te hoog, waardoor er risco is op houtrot.

zou zijn om de problemen op te lossen. Omdat het hsb ter
plaatse van de dakopstand aan de buitenzijde bekleed was
met dakbedekking en aan de binnenzijde voorzien was van
een dampremmende laag stond direct al vast dat droging
van het hsb hout op natuurlijke wijze onvoldoende mogelijk
zou zijn. Wat te doen?

was geen onderdeel van de discussie, dit was immers bij de
inspectie vastgesteld.

Voor een goed hersteladvies is het noodzakelijk vast te stellen waardoor de hoge relatieve vochtigheid in het hsb element ter hoogte van de dakopbouw heeft kunnen ontstaan.

Blijft over de bijdrage van het vochtaanbod ten gevolge
van een onvoldoend bouwfysisch functioneren. Een algemeen bekende schade betreft de toepassing van houten
dakdozen waarin geprefabriceerd een dampremmende
laag en isolatie is aangebracht welke aan de buitenzijde
wordt afgewerkt met een gesloten dakbedekking. Door het
onvoldoende gesloten aanwezig van de dampremmende

Er werden drie verschillende schadeoorzaken benoemd:
1	bij de uitvoering ingesloten vocht (te nat hout/isolatie,
nat door regen, of ingesloten bouwvocht van aan
grenzende materialen);
2	een verhoogd vochtaanbod door lekkage (achteraf
ingetreden water);
3	vochtaanbod door inwendige condensatie (een niet
goed functionerende constructie).

laag ter plaatse van de naden tussen de prefab elementen
treedt direct onder de dakbedekking inwendige condensatie op, welke aanleiding geeft tot houtaantasting. Reden
dat hsb elementen aan de binnenzijde ter hoogte van de
dakopstanden aan de binnenzijde nader zijn onderzocht
op de aanwezigheid van een aaneengesloten dampremmende laag. De uitvoering en specificatie van deze dampremmende laag bepaalt in belangrijke mate de hoeveelheid
inwendig optredende condensatie.

De verschillende mogelijkheden konden los van elkaar optreden maar ook gecombineerd aanwezig zijn. Navraag van
de klimatologische omstandigheden tijdens de uitvoering
bepaalde dat niet kon worden uitgesloten dat bij de uitvoering vocht was ingesloten.
Het verhoogd vochtaanbod veroorzaakt door de lekkage

Bij de opname van de dampremmende laag werd een
goed aaneengesloten dampremmende laag met naden
afgetaped aangetroffen.

Analyse
De schade als vastgesteld kon drie verschillende of naast
elkaar aanwezige oorzaken hebben. Bij de uitvoering van
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De dampremmende laag met overlappen goed getaped.

een bouwfysische controleberekening werd vastgesteld dat
er weliswaar sprake kon zijn van enig optredende condensatie, doch niet in aard en hoeveelheid, als vastgesteld een
half jaar na oplevering.
Geconcludeerd werd dat vooral oorzaak 1 (vocht ingesloten
bij uitvoering) en oorzaak 2 (ingesloten vocht door lekkage)
debet waren aan verhoogd vochtaanbod. De uitvoering
van de dampremmende laag waarbij de naden waren
getaped bleek in theorie (bouwfysische berekening) goed te
functioneren.
Besloten werd het aan houtrot onderhevige deel van de
hsb ter plaatse van de dakopstand te vervangen en de te
handhaven delen aanvullend te conserveren. Een complexe ingreep omdat ook delen van het stucisolatie systeem
moesten worden vervangen.

Aanbevelingen (lessen)
Het gebruik van hsb elementen in gevels komt frequent voor.
In hsb elementen wordt standaard door de leverancier een
dampremmende laag aangebracht. De kwaliteit van deze
dampremmende laag, zowel materiaaltechnisch als de
uitvoeringskwaliteit, bepaalt het bouwfysisch functioneren.
Toegepast als gevelelement wordt er aan de buitenzijde

meestal een open afwerking aangebracht waardoor het
element bouwfysisch probleemloos functioneert.
Het wordt heel goed opletten wanneer (grote delen) van
dergelijke hsb elementen ter plaatse van het dak worden
bekleed met dakbedekking. Bij de uitvoering in ons Nederlandse klimaat wordt er zomaar vocht ingesloten tussen een
gesloten dampremmende laag en een gesloten dakbedekking. Vocht wat niet natuurlijk meer kan uittreden kan aanleiding geven tot houtrot. Reden om de dakaannemer aan
te bevelen (aanbeveling 1) de houtvochtigheid te meten
voordat de dakbedekking op het hsb element wordt geplakt.
Bij de detaillering (het ontwerp) maatregelen (aanbeveling 2)
voorzien waarbij wordt voorkomen dat bij een niet uit te sluiten lekkage, het lekkagewater of het hierdoor veroorzaakte
verhoogde vochtaanbod het hsb element niet kan bereiken
door te compartimenteren.
Bij voorkeur detaillering (aanbeveling 3 ) vermijden waarbij
zich tussen de dampremmende laag en de dakbedekking
zich hout in welke vorm dan ook bevindt. Houtrot ligt immers,
zo blijkt in de praktijk altijd op de loer. ●

Zie voor de eerdere afleveringen in deze reeks www.dakweb.nl
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SeCtorplan BikuDak

Vakpaspoort voor de
dakenbranche
Het Ministerie van SZW heeft de
platte dakensector vier miljoen
euro toegekend voor de uitvoering
van het sectorplan BIKUDAK.
De sector zelf draagt ook minimaal
vier miljoen euro bij. Spil in het
sectorplan is de invoering van een
vakpaspoort.

die vorig jaar is ingevoerd. Zie hiervoor het artikel ‘BIKUDAK
Skillcard maakt vakmanschap dakdekker inzichtelijk’ in Roofs
december 2013.
Wat houdt deze uitbreiding in en welke gevolgen zal dit
hebben voor de dagelijkse werkpraktijk? Roofs vroeg het
aan Hans Crombeen, die als sectorbestuurder van FNV Bouw
en bestuurslid van SBD betrokken is bij de ontwikkeling van
het vakpaspoort. SBD zal als paritair bestuurde stichting de
uitvoering van het sectorplan coördineren en beheren.

Digitaal paspoort

Hans Crombeen, sectorbestuurder van FNV Bouw en bestuurslid van SBD.

Het sectorplan BIKUDAK is door werkgevers en vakbonden
opgesteld na een analyse van de werkgelegenheid binnen
de sector, waarbij de belangrijkste knelpunten in kaart werden gebracht. Denk daarbij aan thema’s als het verwachte
tekort aan gekwalificeerde vakkrachten, de duurzame inzetbaarheid van dakdekkers en, daarmee samenhangend, de
eerlijke concurrentie en arbeidsverhoudingen. Het sectorplan
bestaat uit verschillende maatregelen, de meest in het oog
springende daarvan is de invoering van het vakpaspoort.
Dit is feitelijk een uitbreiding van de BIKUDAK Skillcard zoals
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Crombeen: “Als we het over het vakpaspoort hebben, dan
hebben we het niet over een fysiek paspoort dat de dakdekker bij zich draagt, maar over een digitaal paspoort. – vergelijkbaar met de systematiek die ProRail heeft ingevoerd
om ervoor te zorgen dat de bedrijven die men inhuurt aan
de minimale eisen m.b.t. vakbekwaamheid en veiligheid
voldoen. Werken aan het spoor is risicovol en ProRail wilde
weten wie er om en nabij het spoor aan het werk waren.
Daarom heeft het spoorbedrijf een systematiek opgezet
waarbij alle werknemers verplicht geregistreerd zijn en direct
inzichtelijk is wie de persoon is en over welke competenties
hij of zij beschikt.”
“De systematiek is niet één op één te kopiëren, alleen al omdat de controle in het geval van ProRail centraal plaatsvindt,’

vervolgt Crombeen. “Maar het spoorbedrijf stelde zich heel
open en transparant op en de gesprekken die ik had met
het bedrijf in een andere rol zijn zeer leerzaam voor mij geweest. Momenteel zijn we in gesprek met diverse ICT-bedrijven die de kennis en know how hebben om een dergelijke
systematiek op te zetten. Als het systeem eenmaal is opgezet
en ingevuld, zal SBD het beheer van het systeem op zich nemen. Hier zal extra menskracht voor worden aangetrokken.”

CAO-verplichting
“De bedrijven en werknemers van alle partijen die onder de
CAO vallen, zijn volgens het CAO BIKUDAK verplicht in het
bezit te zijn van het vakpaspoort. Het paspoort zal bestaan
uit een verplicht en een niet verplicht gedeelte. In het
verplichte gedeelte staat waar de werknemer werkzaam is,
en is geweest, over welke diploma’s hij beschikt, etc. Hier zal
waarschijnlijk ook een pasfoto bij geplaatst worden zodat te
allen tijde de identiteit van de paspoorthouder kan worden
vastgesteld. Per 1 juli 2014 is het behalen van de veiligheidscursus C1 van Tectum een CAO-verplichting. Dit zal dan ook
verplicht in het vakpaspoort opgenomen moeten zijn. Als
partijen hier nog niet aan kunnen voldoen, volstaat in eerste
instantie het inschrijvingsbewijs van de C1-cursus.”
“Het niet verplichte gedeelte kan bijvoorbeeld gevuld
worden met aanbevelingen en referenties. De houder van
het paspoort kan degene die het paspoort raadpleegt
geheel of gedeeltelijk toegang geven tot de informatie die
het vakpaspoort biedt. Hoe dit in de praktijk gestalte gaat
krijgen, hangt af van het ICT-systeem dat toegepast gaat
worden. Belangrijk is dat met het paspoort niet gefraudeerd
kan worden en dat de privacy gewaarborgd blijft. Ook moet
de systematiek zodanig worden opgebouwd dat het in de
toekomst compatible is met andere systemen. Het is immers denkbaar dat op termijn een bouwbreed vakpaspoort
ingevoerd zal worden. Dan moet het vakpaspoort van de
dakdekker daarop aansluiten.”
Hoe zit het met de controle? Crombeen: “De opdrachtgever
heeft een vergewisverplichting, wat betekent dat hij verplicht
is het vakpaspoort van zowel de werkgever als de werkne-

mers te controleren van de bedrijven die hij inhuurt. Wie niet
over een paspoort of de gevraagde kwalificaties beschikt,
mag niet het dak op. In het vakpaspoort voor bedrijven
speelt de aanwezigheid van een actuele RI&E en preventiemedeweker plus toepassing Arbocatalogus een centrale rol
- zoals bekend zijn dit wettelijke en CAO-verplichtingen. Op
deze manier wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan en
zullen de arbeidsverhoudingen worden verbeterd. In totaal
zullen ongeveer 4000 vakpaspoorten worden uitgereikt aan
alle vakkrachten en bedrijven, inclusief de zzp’ers, die actief
zijn in de sector. Dit zal in fases worden uitgevoerd, momenteel zijn we de gegevens aan het verzamelen. De bedoeling
is dat uiteindelijk iedereen die in de dakensector werkzaam
is beschikt over een vakpaspoort.”

Beleid
Crombeen geeft aan dat de informatie uit het vakpaspoort
ook benut kan worden om beleid te bepalen. “Het gaat dan
vanzelfsprekend niet om individuele informatie, maar om
macrobeleid. Zo krijgen we door het vakpaspoort een beter
beeld van de leeftijdopbouw en het opleidingsniveau van
de in de branche werkzame personen. Trends zullen hierdoor duidelijker zichtbaar worden en als zodanig kan het
vakpaspoort een belangrijk instrument zijn om beleid mee
te bepalen. De privacy van de paspoorthouders zal te allen
tijde worden geborgd.”
De invoering van het vakpaspoort is overigens niet de enige
maatregel die het Sectorplan BIKUDAK regelt. Een andere
maatregel zal zich richten op de gekwalificeerde instroom.
Het is de bedoeling dat in twee jaar tijd 250 extra vakkrachten zullen instromen. Hiermee moet de instroom nagenoeg
terugkomen op het niveau van voor de crisis.
Roofs zal u op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen. ●

Zie ook het artikel ‘BIKUDAK Skillcard maakt vakmanschap
dakdekker inzichtelijk’ op www.dakweb.nl

Altijd al een tweede huis willen hebben? Grijp nu uw kans en koop er één in Burundi!
Veel huizen in Burundi zijn door de burgeroorlog grotendeels verwoest. Veel vluchtelingen die terugkeren hebben nog geen onderdak. Hier het
verhaal van Albert en zijn gezin: Albert is 40 jaar oud en woont hier met zijn vrouw Sylvane. Het echtpaar heeft twee zonen en zes dochters. Albert
vluchtte in 1972 naar Gatumba vluchtelingenkamp in Tanzania. In het kamp bouwde zijn familie een leven op door gewassen te telen op het land
geschonken door de regering van Tanzania. Hij keerde jaren later terug naar zijn geboortedorp. Daar ontdekte hij dat er een kerk op zijn stuk land
was gebouwd. Na overleg kreeg hij zijn eigendom terug en kreeg hij de kans om een huis te bouwen met de
hulp van ADRA. Albert hoopt dat er nog meer kwetsbare personen worden geholpen zoals hij.
U kunt deze mensen een nieuwe start bieden, een nieuwe woning met een stukje land voor slechts €575,-.
Met de juiste training en landbouwmaterialen kunnen ze zelfstandig een nieuwe toekomst opbouwen. Helpt
u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning en een nieuw bestaan?
Helpt u de inwoners van Burundi aan een nieuwe woning en een nieuw bestaan?
Info: christa@adra.nl of 06-20110596. U kunt ook rechtstreeks doneren via
rekeningnummer: NL57RABO 0378 3857 47 o.v.v. Burundi R. Zie ook www.adra.nl.
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Nieuw Veilig werken op daken

Veilig werken op da
ken
Ben met je VAK bezig

De methode Ben met je vak bezig is meer dan een
procedure of een managementsysteem. Veilig en gezond
werken is een onderdeel van het vakmanschap én de
bedrijfscultuur. Want voor de moderne ondernemer die
ernaar streeft zijn materiaal, materieel én personeel
duurzaam in te zetten, moet veilig en gezond werken een
gewoonte zijn...

Door Peter van Houtu
m

Dit boekje beschrijft onder andere de werkplekken die de
medewerkers in hun dagelijks werk kunnen tegenkomen
en de veilige toegang er naar toe.
Dit is een directe vertaling van wettelijke regels en brancheinformatie naar de praktijk én een uitstekende invulling van
voorlichting aan het personeel.

Deze eerste druk heeft een verkoopprijs van €17,50
(incl. BTW, excl. verzendkosten) en is te bestellen
bij Lindeman Uitgevers via info@lumail.nl

ISOLATIE
Als een van de wereldspelers op het gebied van
PIR isolatieproducten beweegt IKO enertherm zich
voortdurend in de voorhoede
inzake innovatieve research & ontwikkeling.
Wij investeren al onze menselijke en materiële middelen,
onze kennis en ervaring om de limieten van onze
isolatieproducten te verleggen, met als doel steeds
betere prestaties, lambdawaarden en verbeterde efficiëntie.
Dat is onze bijdrage aan een duurzame wereld.

Presteren is grenzen verleggen
een oplossing voor elke toepassing

www.enertherm.eu
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Daglichtdoorlatende Panelen

Flowlight b.v.
Heliumstraat 5
6422 PK Heerlen
Tel +31 (0)45 577 8008
Fax +31 (0)45 565 1450
Mail info@flowlight.nl
Rechts het lichtbeeld met de normale polyesterplaat,
links de nieuwe JES polyesterplaat met de verbeterde
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BeDrijfSnieuwS

kant en klare

uittrekstaten en afschotplannen
Dakadvies & Calculatie Veenendaal (DCV) heeft onlangs de activiteiten
uitgebreid met het bedrijfsonderdeel Dak Aanbesteding. Dit bedrijf verzorgt
de volledige uittrekstaten van calculaties voor projecten die worden
aanbesteed door overheden en bedrijven.

De huidige praktijk van het aanbesteden kost dakdekkerbedrijven veel tijd en moeite, terwijl de inspanningen in veel
gevallen geen opdracht opleveren. Dat is inherent aan de
methodiek van de aanbesteding. Aanbestedende instanties selecteren een aantal bouwbedrijven die vervolgens
ieder weer een aantal dakdekkerbedrijven aanschrijven, die
allemaal een eigen offerte maken op basis van de eigen uittrekstaten en calculaties. Slechts één daarvan kan het werk
maken, het werk van de overige bedrijven is dan helaas voor
niets geweest.
“Deze werkwijze is onnodig,” vindt Jan van Keulen, eigenaar
van DCV. “Er wordt immers een hoop werk dubbel gedaan.
De uittrekstaten en bijvoorbeeld de afschotplannen, windbelasting en bouwfysica voor de calculaties zijn voor iedereen
hetzelfde. Daarom hebben wij besloten al deze onderdelen

te gaan verzorgen voor onze klanten. Uitgangspunt van
ons nieuwe bedrijfsonderdeel Dak Aanbesteding is dat het
dakdekkerbedrijf tegen relatief lage kosten de dikwijls complexe uittrekstaten en overige berekeningen kan verkrijgen,
waardoor het bedrijf een duidelijke besparing kan realiseren
op de inspanning en kosten die daar anders mee gemoeid
zijn. Ook zijn er voordelen voor het bouwbedrijf, men hoeft immers niet meer drie of vier totaal verschillende offertes naast
elkaar te leggen om te vergelijken.”

Calculatieshop

Jan van Keulen, DCV.
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Hoe gaat dit alles in zijn werk? Dak Aanbesteding zoekt via
online aanbiedingsplaatsen naar aanbestedingen, zoals
bijvoorbeeld TenderNed en via Aanbestedingskalender.
Op basis van het bestek en alle aanwezige documentatie
worden dan de uittrekstaten ten behoeve van de calculatie gemaakt, vanzelfsprekend conform Bouwbesluit. Hierbij
worden alle relevante onderdelen ter beschikking gesteld:
uittrekstaten, de bouwfysische berekening, windbelasting,
dakveiligheid en afschotplannen.

Rabobank te Huizen.

Van Keulen: “Wij werken uitsluitend met digitale bestanden
die ons door aanbesteders en aannemers worden toegezonden of die wij verkrijgen via het internet. Wij werken met
geavanceerde hulpmiddelen om uit de digitale bestanden
een uittrekstaat/calculatie te genereren. Inmiddels beschikken we over vele jaren ervaring in de praktijk van het calculeren voor dakdekkerbedrijven en we kunnen dan ook garant
staan voor de kwaliteit van onze calculaties.”
“De uittrekstaat wordt in Excel ter beschikking gesteld. Deze
kan samen met de tekeningen waarop de uittrekstaat betrekking heeft worden gedownload vanuit de calculatieshop
op de website van Dak Aanbesteding. De tekeningen worden door ons aangevuld met teksten zodat direct duidelijk
is over welk dakvlak het gaat en waar de detailleringen zich
bevinden. In de calculatieshop is overzichtelijk te raadplegen welke producten voor het project beschikbaar zijn. Na
betaling via iDeal krijgt men een link toegestuurd via welke
de producten zijn te downloaden. De prijs van de aanschaf
weegt niet op tegen de kosten die men maakt als men de
uittrekstaten zelf moet produceren. Mochten er wijzigingen
komen, zoals in een nota van wijzigingen, dan wordt de klant
hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht.”
“Daarnaast controleren wij het bestek op kostenverhogende
aspecten zoals verzekeringen, garanties en inspecties van
controlerende instanties. Als de dimensionering van de noodoverlopen en hwa’s bekend zijn, dan vermelden wij die ook.”

niet inschrijvende partij
“Deze werkwijze betekent voor alle betrokkenen een tijd- en
dus geldbesparing. Dat is echter nog niet iedereen zich bewust. Zo kost het ons soms nog wel eens moeite om aanvullende stukken bij de overheid opgevraagd te krijgen. Men
staat dikwijls op het standpunt dat wij als niet inschrijvende
partij geen recht hebben op deze stukken. Naar mijn idee is

Duinhotel Tien Torens, Zoutelande.

het even wennen, maar is het een kwestie van tijd voordat
aanbestedende diensten en bedrijven de omslag hebben
gemaakt,” aldus Jan van Keulen.
Hoe gaat het bedrijf ermee om als het concept aanslaat?
“Momenteel voeren we deze activiteiten uit met twee
krachten die ruime ervaring hebben in de dakenbranche
en voor wie het calculeren van dakwerken gesneden koek
is. Als er uit deze nieuwe activiteit zoveel werk voortkomt dat
we het niet meer aankunnen, dan zullen we vanzelfsprekend moeten uitbreiden. Dit zullen we in eerste instantie met
ervaren freelancers doen, maar zover zijn wij nog niet. Als het
aanslaat, ligt het voor de hand dat andere adviesbureaus
ook actief zullen worden op dit gebied en dat lijkt me een
goede ontwikkeling. Er is in de aanbesteding nog veel winst
te behalen voor de aannemers en dakdekkerbedrijven.” ●
Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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Bedrijfsnieuws

IKO opent nieuwe
productielocatie in Frankrijk
Op 28 mei jl. heeft de IKO Groep haar eerste Franse productievestiging,
en haar tweede op Europees niveau, geopend. Op deze locatie zullen de IKO
enertherm producten voor Frankrijk en Zuid-Europa worden geproduceerd.
Voorheen werden deze producten in het Nederlandse Klundert vervaardigd.

IKO werd in 1951 opgericht en positioneerde zich aanvankelijk als specialist in waterdichting. Daarna ontwikkelde
de groep in de loop der jaren een uitgebreide expertise in
dak- en bouwsystemen in het algemeen. Tegenwoordig is het
bedrijf aanbieder van complete waterdichtings- en isolatieoplossingen. Als onderdeel van de IKO Groep produceert IKO
Insulations onder de naam IKO enertherm isolatieproducten
op basis van PIR. In Europa vindt de productie hiervan nu op
twee locaties plaats. Naast de locatie in het Nederlandse
Klundert is sinds begin dit jaar in het Franse Clermont-Ferrand
een tweede Europese fabriek in gebruik genomen. In Canada
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zijn voor de productie van isolatieproducten twee andere
fabrieken operationeel.

Uitbreiding capaciteit
Voor de Nederlandse locatie heeft deze ontwikkeling geen
noemenswaardige gevolgen. De uitbreiding is ingegeven
door een tekort aan capaciteit. Met deze tweede Europese
productiesite concretiseert het bedrijf haar ontwikkelingsstrategie in Frankrijk. De Nederlandse locatie wordt hiermee
feitelijk ontlast; al zal ook hier de capaciteit maximaal benut
blijven worden.

IKO investeerde 35 miljoen euro in deze in
het Parc de l’Aize ingeplante, gloednieuwe
productievestiging (63). De site heeft een
productiecapaciteit van 600.000 m³ en telt
drie eenheden: een productiefaciliteit van
7.000 m², een opslagruimte van 18.000 m²
en een kantoorgebouw (klantendienst,
logistiek, aankoop, technische dienst). Op
termijn zal de eenheid aan 60 personen
arbeidsplaatsen bieden.
De feestelijkheden op 28 mei vonden plaats
in aanwezigheid van Hartley Koschitzky
(CEO IKO Europe), Dirk Theuns (PDG IKO
Insulations) en tal van andere gasten. Ook
zakten heel wat Europese klanten en partners van IKO naar de vestiging af om de
plechtigheid bij te wonen. Opvallend was
tevens de aanwezigheid van wielerlegende
Raymond Poulidor.
“Deze nieuwe productielocatie wil isolatieoplossingen produceren voor dak-, kap- en vloertoepassingen alsook voor het naisoleren van buitenmuren ((ITE),”
vertelde Vincent Bourgon, directeur van de fabriek. “Net zoals
de andere productievestigingen zal ook de locatie van Combronde daarbij gebruikmaken van hypermoderne productieprocedés met oog voor duurzaamheid en milieu.”

Isolatieproducten
IKO Insulations ontwerpt en produceert isolatieproducten op
basis van PIR, die op de markt worden gebracht onder de
merknaam IKO enertherm. Men biedt een volledig assorti-

ment isolatieoplossingen voor elke toepassing in de bouwsector (platte daken, hellende daken, muren en vloeren).
Behalve de bekende eigenschappen van PIR (relatief hoge
isolatiewaarde, minder dik, licht gewicht, bestand tegen
vocht, schimmel en vervorming) worden de isolatiepanelen ook gekenmerkt door een lange levensduur waarin ze
hun isolerende eigenschappen behouden. Mede hierdoor
verwacht IKO in de nabije toekomst een verdere groei te
kunnen realiseren. ●
Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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proDuCtnieuwS

Verticale verplaatsing

in stedelijke gebieden

Een renovatie in het centrum van de stad is complex, alleen al vanwege de
logistiek. Een compacte, handzame kraan die eenvoudigweg als aanhanger
kan worden vervoerd, biedt in veel gevallen een uitkomst.

In de driehoek Bos en Lommerstraat, Willem de Zwijgerstraat
en de Bestevaerstraat in het Amsterdamse stadsdeel Bos
en Lommer heeft dakdekkerbedrijf Total Roof Care uit Zwijndrecht een dakrenovatie uitgevoerd op de daken van drie
huizenblokken. Het betreft een tweeledig project. De panden
hebben een plat dak met daar bovenop een extra verdieping. De daken van deze extra verdieping (met een totale
oppervlakte van zo’n 1200 m²) worden overlaagd, die van de
lager gelegen daken (2600 m²) wordt tot op de ondergrond
gesloopt en voorzien van een nieuwe PIR isolatielaag, een
dampremmer en een nieuwe bitumineuze waterdichte laag.
“Zoals onze naam al aangeeft, verzorgen wij de totale dakrenovatie,” aldus directeur Jan Drinkwaard van het uitvoerende
dakdekkerbedrijf Total Roof Care. “Dus inclusief daktrimmen,
hwa’s en andere voorkomende werkzaamheden. Dit project
is voor ons gesneden koek, de complicerende factor zit hem
met name in het werken in een druk stedelijk gebied en het
contact met de bewoners.”
Bij een dergelijk project moet bij de gemeente doorgaans
al snel een vergunning worden aangevraagd om een kraan
op te mogen stellen waarmee de spullen het dak op kunnen
worden getransporteerd. In stedelijke gebieden is immers in
de meeste gevallen onvoldoende ruimte voor een kraan en
zal een wegafsluiting noodzakelijk zijn. Een tijdrovende en
dure kwestie, vond ook Drinkwaard. Toen vorig jaar All-up een
nieuwe alukraan introduceerde, besloot hij dat de tijd rijp
was de investering te doen.

Compacte alukraan
Het betreft de Klaas K21-31 TSP. Raymond Damhuis van Allup vertelt: ‘Dit is een compacte alukraan die in de meeste
gevallen eenvoudig op de stoep is te parkeren. De kraan is
gebouwd op een 3,5 tons aanhanger chassis en kan ook
met aangebouwde hoogwerker vervoerd worden. De kraan
is automatisch volhydraulisch af te stempelen met behulp
van een afstandsbediening, waardoor hij altijd stabiel staat.
Dit is in binnenstedelijke gebieden extra belangrijk omdat de
stoep vaak ongelijk is, en er is dikwijls ook weinig ruimte om
te manoeuvreren.”
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getransporteerd. Bij dit project worden de materialen op het
platte dak geplaatst en vervolgens verder naar achteren
verplaatst.”
“Naarmate de werkzaamheden vorderen, wordt de kraan op
een andere plaats gepositioneerd om van daaruit de materialen naar het dak te verplaatsen. Langs de volledige route
van het project hebben we een aantal locaties uitgekozen
waar de kraan kan worden gepositioneerd en het verticale
transport kan verzorgen zonder teveel overlast te veroorzaken
voor de bewoners en de weggebruikers. Overigens hebben
alle bewoners ruim van tevoren een brief in de bus gekregen
waarin wij de werkzaamheden aankondigen. Het is vanzelfsprekend ontzettend belangrijk dat alle belanghebbenden
worden geïnformeerd om de overlast tot een minimum te
beperken.”
De investering in de nieuwe alukraan was volgens Drinkwaard goed besteed. “Het gebruik van deze kraan scheelt
zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering veel
tijd en moeite - en dus geld. Op deze manier kunnen wij
onze concurrentiepositie verstevigen.”

Damhuis: “De K21-31 TSP heeft als kraan een haakhoogte van
31 m, een maximale zijdelingse reikwijdte van 21 m en een
capaciteit van 1,5 ton. De jib kan twee keer verlengd worden
en de maximale haaklast is dan respectievelijk 800 en 500 kg.
De mast is vervaardigd uit een speciale aluminiumlegering,
waardoor deze een hoge sterkte heeft. Het is kortom een
degelijke, stabiele alukraan waarmee de materialen en gereedschap ook in stedelijke gebieden de dakmaterialen snel,
ﬂexibel en veilig naar het dak kunnen worden verplaatst. Als
hoogwerker bedraagt de maximale werkhoogte overigens
circa 25 m en dan is de maximale reikwijdte circa 17 m, met
nog een werkhoogte van 17 m.”

Damhuis voegt daaraan toe dat leverancier All-up een uitgebreide service verleent. “Het mag niet gebeuren dat de klant
op een werk staat en de kraan werkt niet. Wij hebben dus
een uitgebreide service. Ons onderhoudsprogramma zorgt
ervoor dat de machines altijd in optimale staat verkeren en
mocht zich alsnog een storing of calamiteit voordoen, dan
zijn we bij wijze van spreken 25 uur per dag bereikbaar om
de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Zo garanderen wij te allen tijde de kwaliteit en inzetbaarheid van onze
producten.”
Deze fase van de werkzaamheden in het Amsterdamse Bos
en Lommer is inmiddels afgerond. Na de bouwvak zal de
laatste fase worden uitgevoerd. ●

introDuCtie klaaS autokraan k31-35 tfr

Concurrentiepositie

NAAST DE IN DIT ARTIKEL BESPROKEN AANHANGERKRAAN HEEFT ALL-UP ONLANGS
OOK DE KLAAS AUTOKRAAN K31-35 TFR GEÏNTRODUCEERD. DEZE HEEFT EEN MAXIMALE HIJSLAST VAN 5000 KG.
(1000 KG NAAR 23 METER, 500 KG NAAR
30 METER) EN IS OM TE BOUWEN NAAR
HOOGWERKER. DE AANHANGERKRAAM
HEEFT EEN VOLAUTOMATISCHE AFSTEMPELING EN IS EINDELOOS DRAAIBAAR. IN EEN
VOLGENDE EDITIE VAN ROOFS VINDT U HIER
MEER INFORMATIE OVER.

De K21-31 TSP is te verplaatsen met een BE-rijbewijs en dat is
voor het dakdekkerbedrijf belangrijk. Drinkwaard: “De kraan
is als aanhanger te verplaatsen en vervolgens kan hij met afzetting tijdelijk op de stoep worden geplaatst. De materialen
en gereedschappen worden in relatief korte tijd naar boven

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl

“De bediening is zeer eenvoudig,” vult Drinkwaard aan.
“De kraan is voorzien van een moderne ACS besturing. De
machine is daarmee radiografisch van afstand te bedienen.
Belangrijk is dat de besturing nauwkeurig plaatsvindt. Bij dit
project in Amsterdam moet de mast bijvoorbeeld tussen
de bomen en de gevel worden gestuurd. Volledige controle
over de mast is dus van het grootste belang om schade te
voorkomen.”
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Dakspecialisten op internet
RubberGard™ EPDM
en UltraPly™ TPO Daksystemen

uw website
ook hier?

www.firestonebpe.nl

Bel 072-5400335

AABOSOLAR
Zonnestroomsystemen voor elk dak.

www.vebidak.nl

AABOZINK
Hoogwaardige kunststoffen scheppen
onbeperkte mogelijkheden. Ideaal daglicht!

www.vlutters.nl

DUURZAAM
VA STGOED
CONSULTANTS

TO O L S
www.wildschutdak.nl

www.fielmich.nl

AABOFIX
De basis in bevestiging.
www.provatherm.nl

van-boven.com

www.domelichtstraten.nl

www.aabofix.nl

&

www.zinkmeesters.nl

SA F E T Y

www.vlutters.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl
www.wev
ersbv.nl

www.reﬂexy.org

AABOSAFE
DAKSPECIALITEITEN
www.comhan.com

www.ﬂowlight.nl

www.bureaugroenadvies.nl

software.nl

www.mawipex.com

www.leister.nl

www.vrf.eu

www.roval.eu

www.altena-groep.nl

AdviesBuro

Inspectie Dak

voor al uw
daksoftware

www.aabo.nl

De aluminiumspecialist voor
dak, bouw, gevel en industrie
compri-aluminium.nl

www.delbouw.nl
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www.euroaluminium.nl

ALKORSOLAR

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.
www.aabotools.nl

Zorgeloos werken op hoogte.

www.kelders.com

www.singleply.nl

www.reﬂexy.org

www.alkorproof.com

Productnieuws

Rockwool lanceert
nieuwe dakplaat T-Rock
Op 21 mei 2014 lanceerde
Rockwool Benelux op een feestelijke manier haar nieuwe dakplaat:
T-Rock, een steenwol dakplaat die
op het gebied van gewicht en verwerkbaarheid verder is verbeterd.

Sales Director Ivo Bastings zette tijdens de onthulling kort
de voordelen uiteen. “Wij hebben goed naar de markt
geluisterd. De markt wil met een laag gewicht een hoge
isolatiewaarde verkrijgen. En men wil snel en efficiënt kunnen
werken. Hier speelt deze innovatie op in.”
“In de afgelopen jaren hebben wij marktaandeel verloren.
Met T-Rock gaan wij dit weer terugwinnen,” vervolgde Bastings. “Het afgelopen jaar is dik 20 miljoen euro geïnvesteerd
in een nieuwe productiemethode en een verdere verduurzaming en efficiency van onze productielijnen. Het voornaamste voordeel van de ontwikkeling is dat de dakplaat 30%
lichter is en daardoor eenvoudiger te verwerken. Bovendien
gelden voor deze nieuwe dakplaat dezelfde voordelen
als voor andere steenwol dakplaten: de brandveiligheid is
optimaal en dankzij de hoge geluidsabsorberende werking
is het akoestisch comfort uitstekend. De dakplaat heeft een
zeer lange levensduur en is bovendien duurzaam vanwege
de vervaardiging uit het natuurlijke materiaal basalt en de
100% recyclebaarheid.”
De dakplaat kan lichter worden uitgevoerd omdat de
vezeloriëntatie onder de harde toplaag verticaal is. De “T” uit
de naam beeldt dit uit: een horizontale toplaag op verticale
vezels in de onderlaag. De harde toplaag is bekend van
eerdere producten van Rockwool die volgens de zogeheten
Dual Density-technologie zijn ontwikkeld. Door een verticale
vezeloriëntatie kan met een lichtere dakplaat dezelfde
isolatiewaarde worden bereikt. Ook is de dakplaat hierdoor
eenvoudiger te versnijden.

lenden na kennismaking met
de nieuwe dakplaat op het
veld van het Philips Stadion
een balletje trappen met
voetbalhelden Jean Marie
Pfaff, Luc Nilis en Willy van
der Kerkhof. Ook werden bezoekers getrakteerd op optredens van Belle Perez en Glennis
Grace tijdens een goed verzorgde maaltijd.
Voorafgaand aan het feestelijke gedeelte werd middels drie
korte spreekbeurten een context geschetst. Het belang van
een snelle en kwalitatief goede verwerking werd benadrukt
door Kati Lamens, voorzitter van de Vlaamse architectenorganisatie NAV. Directeur Joep Willems van Willems Bouwbedrijf illustreerde dit aan de hand van zijn praktijkervaringen
met de nieuwe dakplaat. Marcel Hanssen van Aon Global
Risk Consulting legde in zijn verhaal over de verzekerbaarheid van een gebouw en de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever de nadruk op de brandveilige eigenschappen van steenwol isolatie. Hij noemde de nieuwe T-Rock een
grote kans voor de bouw. Managing Director Erwin Prins van
Rockwool Benelux vatte de innovatie samen als “lichter, sneller en competitiever”. ●

Lancering
Zelden werd een nieuw product zo spectaculair in de markt
gezet als deze nieuwe dakplaat. Zo konden de belangstel-

Dit artikel kunt u downloaden op www.dakweb.nl
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eerste dakinstortingen 2014

9-11 september 2014
Bouw Compleet gorinchem
Evenementenhal te Gorinchem
Info: www.evenementenhal.nl

Met Pinksteren, maandag 9 juni 2014, was er vooral in Brabant sprake
van noodweer. Zware regen- en hagelbuien trokken over de provincie.
Op verschillende locaties zijn diverse daken van bedrijfshallen geheel of
gedeeltelijk ingestort. Het onderzoek naar de specifieke oorzaken loopt,
leert navraag bij de verschillende schade-expertise bureaus. Geen van de
bureaus wil hierover lopende het onderzoek nadere informatie verstrekken.

7-9 oktober 2014
energie 2014
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

De daken kunnen instorten als de grote hoeveelheden regenwater niet
tijdig worden afgevoerd via hemelwater en noodafvoersystemen. Waarom
het water niet tijdig is afgevoerd is de vraag nu op de verschillende foto’s
uit de media in de dakranden wel noodoverlopen zichtbaar zijn.

11-13 september 2014
Bouwzone renovatiebeurs 2014
Expo Houten
Info: www.renovatiebeurs2014.nl

Roofs heeft in het
verleden uitgebreid
gepubliceerd over
het fenomeen
dakinstortingen door
wateraccumulatie.
DGI Dak & Gevel
Ingenieurs heeft
in verschillende
publicaties de verschillende oorzaken
toegelicht die deze
nieuwe schades op
afstand beschouIn de dakranden zijn noodoverlopen zichtbaar.
wend nog steeds
actueel lijken te zijn. Roofs zal in een volgende publicatie in overleg met
de schade-expertise bureaus de lezer nader informeren over de oorzaak
en de mogelijkheden deze schades te voorkomen.

29 oktober 2014
Congres ‘Veilig werken op hoogte’
FiGi theater te Zeist
Info: www.dakweb.nl

r e C t i f i Cat i e
In het artikel ‘Veilig werken op hoogte vanuit Europees
perspectief’ in Roofs juni 2014 werd abusievelijk verwezen
naar de Europese Richtlijn 2004-45/EG. Bedoeld werd de
Europese Richtlijn 2001-45/EG.

perSonalia

Bauder bv
Per 1 juni 2014 is Harald de Leeuw als Account Manager aangesteld voor de regio Zuid Nederland en zal in de genoemde
regio het relatiebestand verder uitbreiden. Hij zal zich gaan bezighouden met new business en het vertrouwde productgamma. Tevens zal hij het denken in Bauder systeemoplossingen verder uitdragen en introduceren. Harald heeft in het verleden
ruime ervaring in de functie als Account Manager opgedaan en beschikt over ruime praktijkervaring.

aanscherping epC en isolatie-eis

Nowerock Steenwolfabriek
FABRICAGE SPECIAAL PRODUCT ISOLATIE

Vanuit een hypermoderne gemoderniseerde fabriek binnen de EU,
leveren wij U kwaliteits steenwol. De steenwol voldoet door de
moderne technologie aan alle eisen binnen de EU en is leverbaar in
vele specificaties. Wij als jarenlange specialist in steenwol, vertegenwoordigen deze als exclusief importeur/exporteur voor Benelux
en Frankrijk. In alle hoeveelheden is een
levering mogelijk, d.m.v. eigen transport,
eventueel zelflosser.

Orfa-Euro Delta Properties Weert
Parallelweg 145 • 6001 HM Weert
Tel: +31-495-54.59.39 • Fax: +31-495-53.22.25
info@nowerock.com • www.nowerock.com
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Per 1 januari 2015 wordt de isolatie-eis van de gebouwschil
verhoogd. De Rc-waarde gaat van 3,5 naar 5,0. Ook de energieprestatiecoëfficienten worden aangescherpt. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012? De nieuwe isolatienorm wordt gedifferentieerd naar gebouwdelen:
• een Rc-waarde voor daken van 6,0 m2K/W
• een Rc-waarde voor gevels van 4,5 m2K/W
• een Rc-waarde voor begane grond vloeren van 3,5 m2K/W
Een te hoge Rc-eis voor gevels zou namelijk relatief hoge kosten
met zich mee brengen tegen een relatief lage energiewinst.
Daarnaast worden de energieprestatiecoëfficienten (EPC)
van praktisch alle gebruiksfuncties aangescherpt. Het gaat
grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het
niveau van 2007. De inwerkingtreding van het besluit is vermoedelijk 1 januari 2015.

nieuwSlijn

alles onder 1-dak

JACKON EN ISOBOUW GAAN SAMENWERKEN

Op 5 juni jl. hebben Altena Dakspecialiteiten en De Bruin, groothandel
in sanitair-, verwarming- en installatiemateriaal hun nieuwe “Alles onder
1-dak”vestiging in Woerden geopend.
Na een succesvolle start vanaf begin maart 2012 aan de Waardsedijk te
Montfoort, bleek al vrij snel dat Altena Dakspecialiteiten uit haar jasje groeide.
Door de nauwe samenwerking die al vanaf de start met De Bruin is aangegaan, hebben beide ondernemingen medio 2014 besloten om vanwege de
centralere ligging, samen verder te gaan in Woerden. Het pand direct naast
de al bestaande vestiging van De Bruin werd erbij getrokken en er is van twee
panden één gemaakt, waardoor er voldoende magazijnruimte ontstaan is
om alle materialen voor de loodgieter, installateur en de dakbedekker onder
‘1 dak’ te brengen.
Tijdens de druk bezochte opening lieten leveranciers van zowel Altena als
De Bruin zien welke nieuwe producten allemaal in de markt verschenen zijn:
onder andere Hertalan, Resitrix en Triﬂex lieten door middel van productdemonstraties zien wat er op het dak allemaal mogelijk is. Daarnaast demonstreerde de Amerikaanse firma Milwaukee, fabrikant van elektrisch gereedschap de mogelijkheden van professioneel werken met snoerloos elektrisch
gereedschap. Bijzonder was de première-introductie van ‘the Jag’ (letterlijk
‘inkerven’), een snijmachine waarmee eenvoudig en zonder schade aan
de bovenlaag de wegtrekfolie van o.a. Resitit, Resitrix en zelfklevende top- en
onderlagen op alle gewenste breedtes kan worden ingesneden.
Altena Dakspecialisten en de Handelsonderneming De Bruin zijn elke werkdag geopend van 07.00 uur tot 17.00 uur. Het nieuwe adres is: Pompmolenlaan 43c, 3447GK Woerden

IsoBouw Systems neemt de verkoop en distributie in Nederland over van de XPS-producten Jackodur en Jackoboard van Jackon Insulation GmbH. Dr. Anton Klotz,
directeur Jackon: “De keuze voor de samenwerking met
IsoBouw is een logische stap. De producten van beide
bedrijven vinden via dezelfde kanalen de weg naar onze
klanten.
IsoBouw kent
de markt en
belangrijker,
de klanten
en hun verwachtingen.
De overname van
de verkoopactiviteiten
zal daarom
snel en probleemloos
verlopen.
Bovendien
is XPS nauw verwant aan EPS. Beide isolatiematerialen
kennen dezelfde grondstoffen en vullen elkaar heel goed
aan qua toepassingen”.

KEMPEROL® RepairFix
de kant-en-klare
reparatiecoating

asnel
oudig
aeenv ef
ti
aeffec

Consolidated renoveert platte daken van professionele gebouwbeheerders. Door vakmanschap, kwaliteit en innovatie zijn we al
jaren toonaangevend. En daar zijn we trots op!

Voor de regio van Consolidated Bleiswijk zijn we op zoek naar een

ervaren accountmanager
“een acquisiteur met bouwkundige kennis”

De functie
Je benadert potentiële opdrachtgevers, je informeert en
adviseert ze over de mogelijkheden die er liggen op het platte
dak. Je weet Consolidated verder op de kaart te zetten, met al
haar diensten. Je werkgebied betreft Zuid-Holland, Zeeland,
Brabant en Limburg.

KEMPEROL® RepairFix is:
aUV- en weerbestendig
alangdurig elastisch /
scheuroverbruggend
avlijt zich tegen de ondergrond als een tweede huid
auit een component bestaand
avezelversterkt
astroperig
avrij van silicone
adirect verwerkbaar

ahersluitbaar
avochtwerend
ahitte- en vorstbestendig

Het profiel
Een mbo+ / hbo werk- en denkniveau met een commerciële
opleiding als achtergrond en bouwkundige kennis. Acquisitie
plegen is op je lijf geschreven en daar haal jij je voldoening uit.

KEMPER SYSTEM
GmbH & Co. KG
Tel. +49 561 8295-0

Geïnteresseerd?
Dan nodigen wij je uit om je motivatie en CV te sturen naar
Margriet Meijer, hoofd P&O (m.meijer@dakfacilities.nl).

www.kemperol.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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RenoTopHR

De ideale renovatie-oplossing voor platte daken
Bij renovatiedaken voor het platte dak zijn de bestaande dakranden vaak een belemmering om het dak met
isolatiewaarde van Rc 3,5 of hoger na te isoleren. Dit probleem geldt voor alle isolatiematerialen.
Met RenoTopHR behoort dit probleem tot het verleden. Met deze gepatenteerde innovatie van IsoBouw kunnen
hoge isolatiewaarden worden bereikt zonder aanpassingen aan de waterkerende detaillering. Werken met
RenoTopHR is niet alleen voordeliger, maar ook sneller, milieuvriendelijker en kwalitatief beter.
•
•
•
•
•
•

De snelste methode om na te isoleren.
Bestaande details blijven behouden.
Eenvoudige randdetaillering.
Minder naden in de gootbaan.
Lagere systeemprijs dan traditioneel.
De beste milieuclassificatie.

www.isobouw.nl/RenoTop

