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Wie ben je?
Ik ben Pier Bosscher. Ik woon 
samen met mijn Schotse vrouw en 
zoontje van 1,5 nu bijna 4 jaar in 
Amsterdam. Hiervoor heb ik 4,5 
jaar in Londen, Engeland gewoond

Hoe lang werk je al bij VELUX 
Nederland?
Ik ben sinds 1 oktober 2015 in 
dienst van VELUX Nederland 
als channelmarketeer voor onze 
aannemers en zzp’ers. 

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik houd erg van sporten. Ik voetbal, loop hard en tennis graag. Ik ben sinds 
vorig jaar ook gediplomeerd tennisleraar. In de winter vind ik het leuk om 
te snowboarden.

Wat is je functie binnen VELUX Nederland?
In de rol van channelmarketeer bij VELUX Nederland ben ik, samen met 
mijn collega Iwan Engelen van de buitendienst, verantwoordelijk voor onze 
aannemers en zzp’ers. Iwan bezoekt onze aannemers in het land. Ik ben uw 
aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over het Montagepartnersysteem, 
lopende campagnes, trainingen en de VELUX Club.  

Waar bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit?
Het bedenken, ontwikkelen en organiseren van activiteiten die er toe 
leiden dat aannemers in Nederland VELUX producten met plezier blijven 
monteren. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het organiseren van 
marketingcampagnes die bijdragen aan de vraag naar onze producten 
in de markt, het geven van trainingen zodat onze producten op de juiste 
manier worden gemonteerd en het verder ontwikkelen van de VELUX 
Club en het Montagepartnersysteem zodat dit nog meer directe 
voordelen biedt.

Wat wil je de VELUX Clubleden meegeven?
In het jaar 2016 zullen we verschillende marketingactiviteiten 
organiseren die VELUX Clubleden voordelen gaan opleveren. In februari 
zijn wij gestart met een landelijke renovatiecampagne. Een campagne 
waarover u in deze Clubkrant meer zult lezen. Daarnaast zal de opzet 
van de VELUX Club gaan veranderen. Wij zullen de VELUX Club verder 
ontwikkelen zodat u zelf ook informatie kan delen met anderen en nog 
beter op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen in de 
markt en omtrent VELUX producten. 

Ook de Clubkrant heeft een iets andere insteek gekregen. Per jaar zullen 
wij drie themanummers maken. Wij trappen af met een themanummer 
over renovatie. 

Ik wens u veel leesplezier!

Even voorstellen… 
Pier Bosscher

De VELUX Clubkrant is een uitgave van 
VELUX Nederland B.V. bestemd voor professionals 
in de bouw.

Redactie en vormgeving: BouwStijl Media
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Op www.velux.nl/club vindt u de digitale versie van de 
Clubkrant en meer waardevolle informatie. 
Nog geen lid? Inschrijven kan ook via www.velux.nl/club.
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Renovatie
     Met deze speciale editie van de VELUX Clubkrant, een brochure, een e-learning, trainingen en de 
speciale website www.velux.nl/geeftuderuimte willen wij u informeren over de rol van duurzaamheid, 
gezondheid en comfort in de motivatie van de consument om tot een verbouwing te komen. Tevens kan 
deze motivatie tot de keuze voor andere of extra producten leiden, mits u hier slim op inspeelt. Wij ge-
ven u graag een aantal tips.

Themanummer:

Voor ieder vraagstuk een passende oplossing
Uit onderzoek blijkt dat de consument bereid is meer uit te geven aan 
producten die het comfort verhogen of de gezondheid stimuleren. 
Elke activiteit die men in een woning uitvoert, kan om een ander 
binnenklimaat of niveau van gebruiksgemak vragen. Dit vraagt tevens om 
andere producten.

Zorg voor voldoende ventilatie en verduistering
In een slaapkamer is het bijvoorbeeld wenselijk dat de 
temperatuur wat lager ligt en de ochtendzon helpt om wakker 
te worden en je vitaal te voelen. Ook is het noodzakelijk om hier 
goed te ventileren. ’s Nachts transpireren we namelijk, ademen 
we veel vocht uit en produceren we CO2. Er wordt geadviseerd 
om minimaal twee tot vier keer per dag te ventileren. Daarnaast 
spelen ook de positie en de afmetingen van het raam mee, 
alsmede de toepassing van zonwering. VELUX zonwering houdt 
tot wel 72% van de zonnewarmte tegen en kan daarmee het 
verschil maken tussen een goede nachtrust of een onrustige 
nacht met alle gevolgen voor de prestaties de dag erna.

Speel in op de wensen van uw klant
Wanneer de ruimte wordt gebruikt als kinderkamer kan een goed bin-
nenklimaat de prestaties van kinderen tot wel 15% verhogen. Met deze 
en vele andere argumenten die in deze VELUX Clubkrant, de brochure 
en op de website worden aangedragen, kunt u als adviseur inspelen op 
de wensen van uw klanten door hen de juiste producten te adviseren. 
Zo is uw klant tevreden en kunt u tegelijkertijd uw omzet verhogen. 

Bezoek nu 
onze campagne 

pagina op 
www.velux.nl/
geeftuderuimte

Test nu de 
zelfregulerende 
ventilatie-unit 

van VELUX. 
Lees verder op 

pagina 9
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Verhoef licht toe hoe de oude 
situatie was: “De bewoners van 
het pand hebben op de overloop 
een vide gecreëerd, omdat ze geen 
extra slaapkamer hadden. Tussen 
de vide en de balken van het dak 
zat ongeveer een centimeter of 
zestig. Daar lag een matras onder 
en daar sliepen ze. Er stond een 
kleine lichtkoepel op het dak, dus 
de daglichttoevoer was minimaal.”

De woning ligt aan de haven van 
het oude Muiden, dus er mocht 
niet zomaar een verdieping 
toegevoegd worden. Daarom is 
gezocht naar een vergunningsvrije 
oplossing. “Toen ben ik gaan 
kijken met welke samenstelling 
van VELUX producten we hier 
optimaal ruimte en licht konden 
creëren”, vertelt Verhoef.

De oplossing
Verhoef vond de oplossing in 
een zadellichtstraat: “Bij een 
zadellichtstaat is het middelpunt 
het hoogst. Hierdoor is in het 
midden van de lichtstraat een 
stahoogte van zo’n 1.80 meter 
ontstaan. De geschakelde 
elementen lopen aan twee 
zijden schuin af. Per zijde zijn er 
drie kunststof tuimelvensters 
ingegaan, waardoor er ook 
geventileerd kan worden. 
Bovendien zijn de tuimelvensters 
standaard voorzien van HR++ 
veiligheidsbeglazing, wat zorgt 
voor een hoge isolatiewaarde. 
Behalve dat de zadellichtstraat 
veel licht en ruimte toevoegt aan 
de slaapvide, is deze oplossing ook 
vergunningsvrij.”

Vlekkeloze plaatsing
De plaatsing is vlekkeloos 
verlopen. “Door onze ervaring 
kunnen wij situaties vrij goed 
van tevoren inschatten, dus we 
komen op de dag zelf eigenlijk niet 

voor verrassingen te staan”, legt 
Verhoef uit. “De dakopstand waar 
de lichtstraat op gemonteerd 
wordt, prefabriceren wij op basis 
van de tekeningen van VELUX 
Nederland. Dat scheelt een hoop 
tijd bij de consument thuis, 
waardoor de overlast voor hem 
zoveel mogelijk beperkt blijft. 
Bij de consument monteren we 
de volledige lichtstraat wind- en 
waterdicht en vervolgens doen we 
de afwerking aan de binnenkant.”

Nauwe samenwerking
Voor de consument is het 
makkelijk dat Verhoef nauw 
samenwerkt met VELUX 
Nederland. “Wij krijgen als 
aannemer een volledig pakket van 
VELUX Nederland aangeleverd”, 
vertelt Verhoef. “Je hebt als 
consument maar met één 
partij te maken, omdat wij een 
totaalconcept leveren. Dat is voor 
consumenten een belangrijke 
reden om voor ons te kiezen.”

Unieke setting
Verhoef is trots dat hij mocht 
meewerken aan zo’n uniek 
renovatieproject. “We passen 
zadellichtstraten wel vaker toe, 
maar meestal in de situatie 
van een uitbouw op de begane 
grond”, legt Verhoef uit. “Een 
toepassing op een slaapvide ben 
ik niet eerder tegengekomen. 
De transformatie is enorm. Ik 
ben heel enthousiast over het 
eindresultaat. Met een relatief 
kleine investering maak je van 
een slaapvide een volwaardige 
ruimte.”

Voor de verbouwing

“Met een 
relatief 
kleine 
investering 
maak je van 
een vide een 
volwaardige 
ruimte”

     Op een slaapvide van nog geen meter hoog met een kleine lichtkoepel is het natuurlijk niet 
echt lekker wakker worden. Dat dachten de bewoners van een woning aan de oude haven van 
Muiden ook. Maar hoe zorg je voor meer licht en ruimte in een huis dat in een gebied met een be-
schermd stadsgezicht ligt? Marius Verhoef van Verhoef Dakramen is met deze vraag aan de slag 
gegaan en vond de oplossing.

Marius Verhoef van Verhoef Dakramen:
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Steeds meer mensen lijken bewuster 
bezig met hoe ze leven en welke 
invloed hun beslissingen hebben op 
zichzelf, anderen en de omgeving. 
De nieuwe consument heeft ook 
steeds meer mogelijkheden en kennis 
beschikbaar om zijn keuzes op te 
baseren. Om de mate van bewustzijn 
rondom het milieu te peilen, is aan 
consumenten gevraagd of ze zelf 
een actieve bijdrage willen leveren 
aan een gezondere leefomgeving. In 
gemiddeld 55% van de gevallen is 
dit in (zeer) sterke mate het geval. 
Woningeigenaren bevinden zich boven 
dit gemiddelde.

Belangrijkste 
duurzaamheidsaspecten
In welke mate spelen 
duurzaamheidsaspecten anno 2015 
een rol bij de aanschaf van doe-het-
zelf artikelen? Om deze vraag te 
beantwoorden zijn respondenten een 
vijftal stellingen voorgelegd. De stelling 
‘Ik wil doe-het-zelf producten kopen 
waarvan ik denk dat ze geen negatieve 
invloed hebben op mijn gezondheid’ 
krijgt gemiddeld de meeste bijval. In 
totaal vindt 64% dit aspect (zeer) 
belangrijk. Producten met een zo klein 
mogelijke negatieve impact op het 
milieu worden gemiddeld door meer 
dan de helft van de consumenten 
bestempeld als (zeer) belangrijk.

Positieve bijdrage
De nieuwe consument is volgens 
het WoonKennis Jaarrapport 2015 
– 2016 dus actief bezig met een 
gezondere leefomgeving. Producten 
die geen negatieve impact hebben 
op de gezondheid spelen hierbij een 
belangrijke rol. Wat als producten 
zelfs een positieve bijdrage leveren 
aan de gezondheid? Het VELUX 
assortiment draagt bij aan een 
gezonde leefomgeving met voldoende 
daglicht en toevoer van frisse lucht. 
Door deze aspecten bij consumenten 
onder de aandacht te brengen, maakt 
u zeker weten een goede indruk!

Houding ten opzichte van renovatieproducten en duurzaamheid (in %)

Bron: BouwKennis, 2015

Wil renovatieproducten die geen negatieve 
invloed hebben op mijn gezondheid

Wil renovatieproducten die een zo klein mogelijke 
negatieve impact hebben op het milieu

Koopt renovatieproducten die onder mensvriendelijke 
omstandigheden zijn gemaakt

Wil label dat duidelijk maakt wat de impact van 
renovatieproduct op het milieu is

Wil van leveranciers weten hoe zij een bijdrage 
leveren aan een betere leefomgeving
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Vindt aanbod ecologische renovatieproducten te klein
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41%

40%

34%

23%

      Beleef een real time zolderverbouwing op de beurs Eigen 
Huis op 4, 5 en 6 maart in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze 
beurs showt VELUX Nederland bezoekers via een virtual expe-
rience wat zij met VELUX producten kunnen realiseren op hun 
eigen zolder. 

Op onze stand is een traditionele zolder 
nagebouwd die bezoekers kunnen betreden. Wanneer zij de zolder binnengaan, krijgen 
zij een speciale bril opgezet. Door het opzetten van deze bril verandert de ruimte voor 
de bezoeker in een zolder die verbouwd is met VELUX producten. Zo ziet hij direct 
welke voordelen de verbouwing oplevert en wat extra licht met een ruimte doet.

Is uw 

interesse 

gewekt? Kom dan 

naar stand C2.01 

op de beurs 

Eigen Huis!

Live VELUX zolderverbouwing op de beurs Eigen Huis!

‘Nieuwe’ consument vindt impact op gezondheid 
belangrijkste criterium bij renovatieproducten

       De laatste tijd wordt er vaak 
gesproken over de ‘nieuwe’ con-
sument. Deze consument is goed 
ingelicht, kritisch en wenst onder 
andere gemak, snelheid, aan-
dacht en comfort. Daarbij heeft 
hij toenemende aandacht voor 
duurzaamheid. Consumenten we-
ten steeds beter hoe producten 
tot stand komen en kunnen dus 
ook bewustere keuzes maken. 
Dit geldt ook voor de keuzes op 
het gebied van renovatiepro-
ducten. De vraag is hoe groot de 
impact van deze trend daadwer-
kelijk is? BouwKennis ging met 
deze vraag aan de slag voor het 
onderzoeksrapport ‘WoonKen-
nis Jaarrapport 2015 – 2016’. 
Hiervoor zijn 1.200 Nederlandse 
huishoudens (waarvan 900 wo-
ningeigenaren) ondervraagd.

Meer informatie over de beurs vindt u op www.realiseerjedroomhuis.nl/beurs-eigen-huis/
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      Het Utrechtse stel Bettelies en Evert hebben de 

zolder van hun bovenwoning uit de jaren ’30 verbouwd. 

De inrichting was nog van de vorige bewoners en niet 

naar de smaak van het tweetal. Bovendien was het 

ondanks een dakkapel behoorlijk donker op zolder. 

Omdat er toch geslapen, gedoucht, gewassen en 

opgeslagen werd, was het hoog tijd om te verbouwen.

Donkere hoek
In het nieuwe ontwerp is meer opbergruimte, de wasmachine is netjes 
weggewerkt en de badkamer is uitgebreid. Hierdoor ontstond echter 
een donkere hoek op de plaats van het bed van Bettelies en Evert. 
“Boven ons bed was een dakoppervlak, waar dakramen prachtig 
zouden staan.”

Professioneel advies
Evert vroeg zich af of het wel zou lukken om ramen in het dak van 
hun jaren ’30 woning te plaatsen. En of de dakramen wel naast 
elkaar zouden passen boven het bed. Een specialist verzekerde 
Bettelies en Evert dat VELUX dakramen in bijna ieder dak 
gemonteerd kunnen worden. Daarnaast was zijn advies om twee 
ramen onder elkaar te plaatsen en aan de andere kant van het dak 
een enkel dakraam te monteren.

Dat advies hebben Bettelies en Evert opgevolgd en ze zijn zeer 
tevreden over het resultaat. Bettelies vertelt dat ze nu meer tijd op 
zolder doorbrengen: “Het is er nu veel lichter en aangenamer dan 
voor de verbouwing, dus overdag zijn we vaker op zolder. 
’s Avonds is het heerlijk om de verduistering open te laten en naar 
de sterren te kijken terwijl we in bed liggen. We houden van zeilen 
en de bijbehorende vergezichten. Normaal gesproken mis je dat 
soort uitzichten in de stad, maar nu kijken we zo de lucht in.” De 
verduistering die ’s avonds openstaat om naar de sterren te kijken, 
heeft ’s ochtends ook voordelen: “Het is heerlijk om ’s ochtends 
wakker te worden van de zon op je gezicht.”

Uitgebreide mogelijkheden
Naast romantische pluspunten, bieden de nieuwe dakramen ook veel 
praktische voordelen: “We hebben nu meer ruimte bij de wasmachine. 
Daardoor kunnen we gewoon staand de was doen in plaats van te 
moeten bukken”, vertelt Bettelies. Zij verbaast zich bovendien over de 
hoeveelheid extra’s die bij nieuwe dakramen horen: “Ik vergeet nog wel 
eens het bovenste dakraam dicht te doen. Dat is echter geen probleem, 
want er zit een regensensor op. Het raam gaat dus automatisch dicht 
als het begint te regenen. Met een afstandsbediening kunnen we 
vanuit het bed het raam bedienen en het licht aan of uit doen. Ik wist 
niet dat een dakraam zoveel functies kan hebben!” 

Verbouwing 
Utrechtse 
zolder
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Dit project is uitgevoerd door dakvensteronline.
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     Mensen vinden een gezond en comfortabel binnenklimaat belangrijk en 

zoals u weet dragen VELUX producten hier eff ectief aan bij. Om dit richting de 

consument te communiceren, heeft VELUX Nederland in februari een grootse 

publiekscampagne gelanceerd.

Het doel van de campagne is om consumenten te wijzen op de voordelen van een 
gezonde leefomgeving. Tevens willen we met de campagne mensen inspireren om 
in hun eigen huis een gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren.

Social media, advertenties en beurs Eigen Huis
Consumenten laten zich de laatste jaren graag inspireren 
op woongebied. Met de renovatiecampagne speelt VELUX 
Nederland in op deze trend. Stap voor stap laten we zien 
wat de eff ecten van VELUX producten zijn op het leven 
van de consument en op de ruimte waar de producten 
geplaatst worden. Dat begint met advertenties op 

internet en in bladen en de inzet van sociale media, waarin we verwijzen naar de 
speciale campagnewebsite www.velux.nl/geeftuderuimte
 
Voorbeeldprojecten op campagnewebsite
Op de campagnewebsite laten we met inspirerende foto’s en video’s zien hoe 
consumenten van een bepaalde ruimte een comfortabele, maar ook gezonde 
leefomgeving kunnen creëren. Dit doen we aan de hand van verschillende 
voorbeeldprojecten waarin VELUX producten zijn toegepast, bijvoorbeeld in een 
slaapkamer, een kinderkamer en een werkkamer. Op de beurs Eigen Huis in maart 
kunnen mensen bij de VELUX stand dit zelf in 3D ervaren.  

Projectrealisatie door getrainde aannemers
Door het laten zien van de verschillende mogelijkheden die de VELUX producten 
bieden, willen we consumenten op het idee brengen om zelf ook een renovatie uit 
te laten voeren met VELUX producten. Vervolgens kan de consument kiezen of 
hij een eigen aannemer inhuurt of een getrainde partner van VELUX Nederland. 
De campagne biedt aannemers die werken met VELUX producten dus de 
mogelijkheid om aan nieuwe opdrachten te komen.  

Hoe kunnen Clubleden inhaken op de 
campagne?
Als Clublid kunt u uw klanten verwijzen 
naar de VELUX campagnewebsite om 
inspiratie op te doen over de mogelijkheden 
van renovatie. Daarnaast hebben we 
voor VELUX Clubleden een speciale 
e-learningmodule, een training en een 
brochure ontwikkeld. Hiermee kunt u uw 
kennis vergroten over welke producten 
toegepast kunnen worden in een specifi eke 
ruimte. Bovendien verloten wij één iPad mini onder de deelnemers van de 
e-learning. U vindt deze e-learning op www.velux-academy.nl

Uw klant 
maakt kans op het 

terugwinnen van de 
verbouwingskosten 

tot € 10.000

Licht
Lucht&

Bezoek onze 

campagnesite op 

www.velux.nl/

geeftuderuimte
Maak nu de 

VELUX renovatie 
training op 

www.velux-academy.nl 
en maak kans op een 

iPad mini 16GB

Renovatiecampagne 
inspireert de consument
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     Sinds eind 2015 worden er nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie 
of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van 
isolatielagen geldt vanaf eind 2015 een warmteweerstand (Rc in m2K/W) van ten minste 
2,5 voor een vloer, 1,3 voor een gevel en 2,0 voor een dak. Bij het vernieuwen of vervangen 
van ramen, deuren en kozijnen geldt een warmtedoorgangscoëffi  ciënt (U-waarde in W/m2K) 
van ten hoogste 2,2. Als het rechtens verkregen niveau een betere energieprestatie heeft, 
dan geldt het zogenaamde rechtens verkregen niveau. Wat is het eff ect van deze strengere 
isolatie-eisen op de plaatsing van VELUX dakramen?

Gevolgen voor ventilatie
Naast isoleren is het ook belangrijk om te ventileren. Het dak en de gevel 
wordt door isolatie meer luchtdicht gemaakt en dan is het toevoegen van 
continue ventilatie op de achtergrond essentieel. Een eenvoudig en comfortabel 
zelfregulerend VELUX ventilatierooster kan zonder extra werk in het dakraam 
worden opgenomen en draagt bij aan een prettig en fris binnenklimaat.

Let vooral op bij kleinschalige renovaties
Bij een grootschalige renovatie (waarbij u meer dan 25% van de thermische 
schil vervangt) moet u volgens het huidige Bouwbesluit voldoen aan de 
nieuwbouweisen voor isolatie. De Rc-waarde voor de muren moet dan minimaal 

4,5 en voor het dak minimaal 6,0 bedragen. Ramen moeten voldoen aan een minimale U-waarde van 1,65. De 
aanpassing van het Bouwbesluit heeft dus vooral consequenties voor kleine renovaties waarbij u onderdelen van 
een bestaand gebouw vernieuwt.

De eisen zijn voor de Nederlandse situatie niet heel streng en worden doorgaans bij een standaard renovatie 
eenvoudig gehaald. De wijzigingen zijn echter vrij snel van kracht gegaan en er geldt geen overgangsperiode. Het 
is daarom raadzaam goed op te letten bij renovatieprojecten waarvoor eind 2015 een omgevingsvergunning is 
aangevraagd.

Bron: NEN en Het Laatste Nieuws van PelserHartman

Strengere isolatie-eisen 
bij renovatie

VELUX dakramen hebben een U-waarde van minimaal 1,3 en voldoen dan ook ruimschoots aan deze eis. 
Mede door deze aangescherpte isolatie-eis, is het belangrijk om de aansluitingen tussen het kozijn en het dak 
zorgvuldig uit te voeren. Het aanbrengen van een dampremmende folie en een damp-open laag inclusief een 
goed isolerend randdetail is een ‘must’. De isolerende kraag BDX en de dampremmende folie BBX van VELUX zijn 
hiervoor geschikt en zorgen voor tijdwinst bij het uitvoeren van deze aansluiting.
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Ideale schoonmaakset voor 
                   wit afgelakte dakramen

     Wanneer u onze dakramen monteert, 
kan het natuurlijk altijd zijn dat de houten 
kozijnen door het afdekken of vuile handen 
vies worden. Wij hebben hiervoor nu een 
perfecte oplossing. Met de nieuwe VELUX 
schoonmaakset kunt u vieze vlekken 
eenvoudig verwijderen. Daarnaast wordt het 
geverfde oppervlak opnieuw voorzien van 
een beschermlaag.

De bestelcode van dit product is ZZZ 131.

     Om de ventilatiecapaciteit te vergroten, is het in de meeste typen VELUX 
dakramen mogelijk een zelfregulerende ventilatie-unit te plaatsen. Naast een 
EPC-reductie draagt het rooster bij aan een aangenaam binnenklimaat en wordt 
tocht tot een minimum beperkt.

Bent u een van de 8 testers van onze zelfregulerende ventilatie-unit

Test de zelfregulerende 
ventilatie-unit 
van VELUX

ClubTip

Daarnaast kan een zelfregulerende ventilatie-unit perfect 
gecombineerd worden met mechanische ventilatie in uw woning. 
Het één versterkt het ander. De zelfregulerende ventilatie-unit is 
speciaal voor VELUX dakramen ontwikkeld in samenwerking met 
Renson. De kap is optioneel verkrijgbaar en vervangt de standaard 
kap van VELUX dakramen.

De zelfregulerende ventilatieopening (ZR rooster) wordt door 
winddruk nauwer of zelfs helemaal gesloten. Door deze winddruk 
geregelde ventilatie ontstaat er veel minder tocht en zal de ruimte 
in het stookseizoen minder snel afkoelen. De ventilatiestroom blijft 
op een continu niveau waardoor het stookgedrag veel minder 
wordt beïnvloed dan bij handmatig regelbare ventilatieopeningen. 

Om deze reden levert het zelfregulerende ventilatierooster (ZR 
rooster) een reductie op in de EPC-berekening.

Er is een ventilatie-unit voor zowel de tuimelvensters (type 
GGU en GGL) als voor de uitzettuimelvensters (GPU en GPL). 
De ventilatie-unit is alleen toepasbaar op de nieuwe generatie 
dakramen. 

Stuur een e-mail naar motage@velux.com om kans te maken 
op een zelfregulerende ventialtie-unit.

Interesse? Kijk op www.velux.nl/ventilatie-unit
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Een misstap kan tegenwoordig grote gevolgen hebben. Waar 
u vroeger nog wel eens rustig een vlekje kon wegwerken, is 
tegenwoordig alles voor de hele wereld zichtbaar. Angst is geen 
goede raadgever. Durf u kwetsbaar op te stellen, maar beperk wel 
uw risico’s. Onder andere door uw kwaliteit transparant te maken.

Of de nieuwe wetgeving rond kwaliteitsborging nou wel of 
niet doorgaat, voor de bouwsector is het sowieso een goede 
zaak om eens goed na te denken over de wijze waarop de 
kwaliteitsborging nu plaatsvindt (of niet plaatsvindt). Terwijl u 
bij de aanschaf van bijvoorbeeld een auto handige boekjes en 
appjes meekrijgt zodat u optimaal van uw aanwinst kan gaan 
genieten, gaat dat in de woningbouw vaak nog heel anders. 
Het gebeurt nog steeds dat de oplevering even snel wordt 
afgehandeld waarna de aannemer vertrokken is voor de klant er 
erg in heeft. 

Daar zit u dan in uw nieuwe of zojuist grondig verbouwde huis. 
Zoveel euro’s geïnvesteerd, maar een handleiding hoe u optimaal 
van uw huis kan gaan genieten ontbreekt. Net zo belangrijk: waar 
bestaat uw huis uit, hoe is het gebouwd en op welke wijze is de 
kwaliteit geborgd? Belangrijke informatie, zeker als u ooit uw 
huis nog gaat verkopen. 

Het vastleggen van de kwaliteit plus een uitleg hoe u uw huis 
optimaal kunt gebruiken, worden steeds belangrijker. Een huis 
is meer dan vier muren en een dak. De rol van installaties wordt 
prominenter, dat vraagt ook kennis van de bewoner. Denk nog 
maar eens aan de mensen die ziek werden, omdat niet op de 
juiste wijze werd geventileerd. Tja, als niemand het uitlegt...

BouwGarant ontwikkelt momenteel producten die onze 
deelnemers kunnen gebruiken bij het vastleggen van de kwaliteit. 
Van plan tot en met de oplevering. Zo ingewikkeld is dat 
tegenwoordig niet meer. Met de hedendaagse technieken (op 
elke telefoon zit tegenwoordig een camera) kunt u eenvoudig 
het proces in beeld brengen en zo de klant betrokken houden en 
een dossier opbouwen. Desgewenst kunnen ook onafhankelijke 
inspecties op de bouwplaats worden uitgevoerd. Bij de 
oplevering is er dan een keurig dossier dat aan de bewoner kan 
worden overhandigd.

Het vastleggen van de kwaliteit is niet alleen in het belang van 
de klant maar ook in dat van het bouwbedrijf. Hiermee kunt u 
namelijk aantonen dat de werkzaamheden met de afgesproken 
materialen op de juiste wijze zijn uitgevoerd. 

Kortom, dat de opdrachtgever zeker weet dat wat is beloofd, ook 
is geleverd. En dat is waar het om draait.

Rob de Groot
Directeur Stichting BouwGarant

In iedere editie van de Clubkrant: 
een column van 
Rob de Groot, directeur 
Stichting BouwGarant.

Maak kwaliteit 
zichtbaar  

Met circa 1600 aangesloten bouwbedrijven is BouwGarant het 
grootste keurmerk in de bouw van Nederland.

Training door de ogen van… Mahmoud Hamdaoui

De juiste oplossing voor 
het beste resultaat
     Voor woningrenovatie moeten montagebedrijven goed 
op de hoogte zijn van de mogelijkheden om bepaalde 
ruimtes te verbeteren. “In de VELUX Renovatietraining 
komt alles wat aannemers en verwerkers moeten weten 
over regelgeving, het VELUX assortiment en hoe de 
producten ingebouwd moeten worden aan bod”, licht 
Mahmoud Hamdaoui, technisch specialist en trainer 
bij VELUX Nederland, toe. “Zo kunnen zij hun klanten 
goed adviseren over de beste oplossing in bestaande 
situaties. Montagebedrijven hebben hier zelf ook baat bij, 
uiteindelijk zullen ze er meer aan verdienen.” 

Luisteren naar de klant
Volgens Hamdaoui gaat het er bij renovatie om dat het juiste product wordt 
gekozen bij een bepaalde situatie, zodat voor de klant meerwaarde gecreëerd wordt. 
“Consumenten willen tegenwoordig steeds meer gemak en ook daar hebben wij 
oplossingen voor. Als montagebedrijven de producten en mogelijkheden kennen, 
durven ze het ook meer te promoten. Dat biedt uiteindelijk meerwaarde voor de klant 
en het bedrijf.”

Hogere inkomsten
“Bij renovatie wordt vaak gekozen voor de wat luxere producten”, gaat Hamdaoui 
verder. “Deze producten zijn duurder, maar montagebedrijven verdienen hier 
uiteindelijk zelf ook meer aan”, vult accountmanager en trainer Iwan Engelen van 
VELUX Nederland aan: “Iedereen zet een percentage op zijn materialen en van een 
tientje kun je meer plukken dan van drie rijksdaalders.”

Lees het volledige artikel met meer informatie op: www.velux.nl/club 
Meer weten over de VELUX Renovatietraining? Kijk op www.velux.nl/trainingen
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Vergroot de 
lichtinval met de 
VELUX dakserre

      Bij een verbouwing van de zolder of het creëren van een extra slaapkamer, wordt vaak ook naar extra 
ruimte gezocht. Het toevoegen van daglicht geeft al een gevoel van extra ruimte. Een lichte kamer lijkt 
namelijk groter. Traditioneel wordt vaak aan een dakkapel gedacht om de bruikbare ruimte te vergroten. Een 
nadeel hiervan is echter dat dit vaak resulteert in een grote beperking van het binnenkomende daglicht.

Met de nieuwe VELUX dakserre combineert u de voordelen van een traditionele dakkapel 
(meer ruimte) met die van een regulier dakraam (meer daglicht). Het dak van de dakserre 
bestaat namelijk ook uit dakramen, waardoor daglicht maximaal de woning binnen 
kan komen. Bovendien is de dakserre door het slimme ontwerp in de meeste situaties 
vergunningsvrij te plaatsen. Omdat de constructie niet verder dan 60 cm uit het 
dakoppervlak steekt, wordt het product door lokale instanties gezien als ‘dakraam’. 
Hierdoor vervallen de eisen die aan een traditionele dakkapel kleven.

De dakramen zijn op 18mm gekoppeld, waardoor de VELUX dakserre aan de 
binnenzijde een zeer strakke uitstraling heeft. Vanaf 1 maart kunt u de VELUX dakserre 
in vier varianten bestellen vanaf € 1.875,- (excl. btw en dakramen). Hierbij kunt u zelf nog 
kiezen welke type dakramen toegepast wordt.

Een traditionele dakkapel heeft een verticaal 
geplaatst raam met een plat dak. Hierdoor 
wordt een groot deel van het daglicht 
geblokkeerd. Het binnenvallende daglicht 
kan daardoor slechts beperkt de kamer 
binnenkomen.
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Willems Weetje 

       Goede ventilatie voorkomt vochtschade. Een goed werkend en onderhouden ventilatiesysteem is nodig om de kwaliteit 

van de lucht in uw woning te verzekeren. Ventilatie verbetert de gezondheid van mensen door het verminderen van de 

verontreiniging van de lucht (door allergeen, stoff en, vetten, etc.). Ook voor de woning zelf is goede ventilatie belangrijk, zodat 

vochtschade door condensatie en schimmelvorming kan worden voorkomen. 

Het belang van vochtafvoer
Vocht vormt een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven. Een gemiddeld gezin, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen, produceert 
per etmaal maar liefst 15 liter water in de vorm van damp! Het grootste deel hiervan ontstaat door het uitademen van lucht, maar ook bij het koken, 
douchen, afwassen en door het drogen van wasgoed komt er veel vocht in de vorm van waterdamp in de woning terecht. Al deze vochtige lucht moet 
elke dag weer naar buiten afgevoerd worden. Gebeurt dit niet, dan kan het vocht schade toebrengen aan uw woning of zelfs aan uw gezondheid.

Ventilatie en dakramen
Door het achteraf plaatsen van VELUX dakramen, na-isolatie of een herindeling van de woning is het mogelijk dat het oorspronkelijke 
ventilatiesysteem wordt verstoord waardoor er ongewild negatieve eff ecten op de ventilatiestroom in uw woning ontstaan. Eén van deze eff ecten is 
condensvorming tegen het glaselement van het dakraam. 

Hoe ontstaat dit?
Omdat woningen in het verleden veel minder luchtdicht werden gebouwd, ontstond er automatisch een ventilatiestroom door de woning. 
Zodra de woning wordt na-geïsoleerd, verdwijnt dit voordeel omdat alle naden en kieren worden afgesloten. Daarom moeten er aanvullende 
ventilatieopeningen worden toegevoegd.  

Hoe ventileert u goed?
Systeem C waarbij de lucht natuurlijk wordt toegevoerd, is het eenvoudigste en 
goedkoopste systeem. Door zijn eenvoud is het gemakkelijk te onderhouden en 
bedienen en is er weinig kans op storingen. Bovendien is de levensduur hoog. Dit  
systeem is relatief eenvoudig achteraf aan te brengen waardoor dakramen die zijn 
voorzien van de zelfregulerende ventilatie-unit uitstekend kunnen worden gebruikt 
als luchttoevoer. Zorg ervoor dat de ventilatiestroom door de woning optimaal is. 
Ook moeten er voldoende grote ventilatieopeningen aanwezig zijn. Zorg er ten slotte 
voor dat er een opening onder de deur is aangebracht indien de mechanische afvoer 
in een andere ruimte is geplaatst.

Kijk op www.velux.nl/ventilatie-unit voor meer informatie.

Groeten van Willem

Goede ventilatie zorgt voor 
een gezond binnenklimaat 

         Graag maakt VELUX Nederland kennis met de renovatieprojecten van uw klanten. Heeft u net een 

mooi renovatieproject afgerond bij een klant? Laat het ons weten. Stuur ons uw project met foto’s en 

maak kans op een van onze vijf Netatmo weerstations. Dit product meet het binnencomfort door het 

verstrekken van belangrijke informatie over de temperatuur, CO2 en algemene luchtkwaliteit in huis. 

Daarnaast geeft het station aan wanneer u het huis moet luchten om de vervuilingsniveaus te verlagen. 

Meer informatie over de Netatmo CO2 meter kunt u vinden op www.netatmo.com. 

Kies vervolgens onder ‘producten’ voor het weerstation. Stuur uw renovatieproject in 

voor 20 maart naar club@velux.nl

Lever uw renovatieproject in bij VELUX enwin!Actie
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