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     Al 75 jaar loopt de VELUX Groep voorop in 
de ontwikkeling om een beter binnenklimaat te 
creëren door middel van daglicht en frisse lucht 
via elk type dak. Dit doet zij voor de mensen die 
in deze gebouwen wonen, werken, leren of sporten.

Inhoud:
2.  VELUX plat dak producten

4.  De VELUX lichtkoepel

5.  Daglicht Advies Centrum

5.  Service desk

6.  Plaatsing lichtkoepel in beton

7.  Clubtip

8.  VELUX Modulaire Lichtstraten

9.  Testactie

10. Even voorstellen

10.  Actie sportclubs

11. Winnaars Clubacties

11. VMS training

11.  Column Charles Verhoef 

12.  Training door de ogen van...

12.  Willems Weetje
Naast onze bekende VELUX dakramen bieden wij ook al jaren 
oplossingen voor het platte dak. Wist u dat dakramen voor het 
platte dak twee keer zoveel daglicht binnen brengen als vertica-
le ramen? Hiermee kunnen we een nog betere bijdrage leveren 
aan een gezonde leefomgeving. Een gezond huis is de sleutel tot 
gezond wonen!

Met de VELUX lichtkoepel kunt u elke ruimte transformeren tot 
een lichte oase. Ze zorgen naast natuurlijk licht, ook voor vol-
doende frisse lucht en een gevoel van ruimte en wooncomfort 
in alle kamers onder het platte dak. Naast de bekende lichtkoe-
pel heeft VELUX Nederland ook een variant voorzien van een 
volledig vlakke glasplaat.

www.velux.nl/lichtkoepel 

Originele VELUX 
kwaliteit óók voor 
platte daken

daglicht-
oplossing

Voor
elk dak een

Vlakglas lichtkoepelLichtkoepel

Vaak is het in de gang, badkamer of het trappenhuis 
de hele dag donker. De VELUX daglichtspot biedt 
uitkomst in deze donkere ruimtes. Door daglicht op-
timaal via de reflecterende buis naar deze ruimtes te 
geleiden, wordt ook hier een lichte en comfortabele 
ruimte gecreëerd. Zelfs op een bewolkte dag biedt een 
VELUX daglichtspot meer licht dan een traditionele 
lamp van 60W.

www.velux.nl/daglichtspot 

De VELUX Daglichtbox is het originele VELUX dak-
raam, maar dan voor op het platte dak. De box be-
staat uit een geïsoleerde houten opstaande rand 
inclusief een dakraam. In de VELUX daglichtbox zit 
standaard een vochtbestendig raam. Dit is een raam 
met een PEFC-gecertificeerd grenenhouten kern met 
witte polyurethaan beschermlaag.

www.velux.nl/daglichtbox 

Om meer daglicht te laten toetreden, kunt u natuurlijk 
een VELUX lichtkoepel of daglichtbox plaatsen, maar 
wat dacht u van meerdere dakramen op een rij? De 
VELUX lichtstraat met dakramen bestaat uit meer-
dere aan elkaar gekoppelde VELUX dakramen. VELUX 
Nederland heeft twee lichtstraten samengesteld: het 
type ‘zadeldak’ en ‘lessenaar’. De klant kan zelf bepa-
len welk type VELUX dakraam hij wenst.

www.velux.nl/lichtstraten

De VELUX modulaire lichtstraat is een strakke en ele-
gante oplossing om veel daglicht in bijvoorbeeld een 
uitbouw binnen te halen. Voor optimaal comfort is de 
modulaire lichtstraat ook leverbaar met de elektrisch 
te bedienen VELUX INTEGRA® module. Hiermee ven-
tileert u met één druk op de knop. Om het daglicht in 
de zomer te temperen, is perfect passende zonwering 
beschikbaar.

www.velux.nl/producten/velux-modulaire-lichtstraten

VELUX daglichtspot

VELUX lichtkoepel

VELUX daglichtbox

VELUX lichtstraten 
met dakramen

VELUX modulaire 
lichtstraten

Daglichtspot Daglichtbox

Lichtstraat Modulaire lichtstraat
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De VELUX lichtkoepel

15-18 dB 

minder 

contactgeluid 

dan de 

concurrent

Veel leefruimtes in huizen met een plat dak - zoals keukens, woonkamers en werkplekken – krijgen weinig 
daglicht. Met de VELUX lichtkoepel kunt u elke ruimte transformeren tot een lichte oase. Ze zorgen naast 
natuurlijk licht, ook voor voldoende frisse lucht en een gevoel van ruimte en wooncomfort in alle kamers 
onder het platte dak.

Zowel de vaste als ventilerende VELUX 
lichtkoepels voldoen standaard aan 
weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en 
komen daarmee in aanmerking voor het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Door de standaard aftimmergroef is 
de VELUX lichtkoepel naadloos aan te 
sluiten op het plafond, wat zorgt voor een 
superstrakke afwerking aan de binnenzijde.

De hoog isolerende dubbele veiligheidsbe-
glazing en de afdekschelp zorgen voor een 
uitstekende isolatiewaarde van het geheel: 
0,72 W/m2K.

Nauwelijks contactgeluid (46 dB) van regen of 
hagel dankzij het ingenieuze ontwerp van de 
afdekschelp en dubbele veiligheidsbeglazing.

Perfect passende VELUX raamdecoratie en 
buitenzonwering. Gemakkelijk elektrisch of 
op zonne-energie te bedienen met de bedie-
ningstablet.

Ga voor meer informatie naar 
http://www.velux.nl/lichtkoepel 

     Het professional team is speciaal getraind om al uw 
vragen over onze producten te beantwoorden. Heeft u meer 
specifieke vragen over bouwtekeningen of oplossingen op 
maat? Schakel dan de VELUX technische voorlichting in.

Als VELUX Clublid heeft u altijd toegang 
tot onze service desk voor professionals

Het VELUX professional team is te bereiken op:
Telefoonnummer: 030 – 66 29 629
Email: professional@velux.nl, technischevoorlichting@velux.nl

Daglicht Advies Centrum

     Gebruik het Daglicht Advies Centrum 
van VELUX Nederland B.V. als 
verlengstuk van uw dienstverlening 
richting uw klanten

Inspiratie en een aanvullend advies

Waarom moet u een bezoek brengen aan ons Daglicht 
Advies Centrum?
Een woning verbouwen of renoveren doet uw klant niet 
iedere dag. Het is prettig als hij alle mogelijkheden voor zijn 
verbouwing in werkelijkheid kan zien. Dit kan in ons Daglicht 
Advies Centrum in De Meern. U bent van harte welkom om 
samen met uw klant alle dakraamoplossingen in de echte 
zolders te bekijken. Ook kunt u de opties op het gebied van 
raamdecoratie, buitenzonwering en rolluiken laten zien. Zo kunt 
u heel gemakkelijk extra producten verkopen en meer omzet 
realiseren. Zien is tenslotte geloven! 

Zijn er ook producten voor het platte dak in het Daglicht 
Advies Centrum te vinden?
Naast de zolders met hellend dak zijn er ook opstellingen met 
een plat dak te vinden in onze showroom. In deze opstellingen 
treft u de (elektrisch) ventilerende lichtkoepels, lichtstraten, 
modulaire lichtstraten, daglichtspot en de nieuwe VELUX 
vlakglas lichtkoepel. U kunt hiermee aan uw klant laten zien 
hoe u daglicht in zijn aan- of uitbouw aan kunt brengen.

Kijk voor meer informatie, het adres en de openingstijden op 
www.velux.nl/showroom
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“Ik heb heel lang de 
boot afgehouden voor 
betonprojecten”, erkent Marius. 
Bij het plaatsen van een 
lichtkoepel in een betonnen dak 
komt nu eenmaal meer kijken 
dan bij een plaatsing in een 
houten dak. “Ik deed niets met 
aanvragen voor plaatsing in 
beton. In de crisistijd moesten 
we echter alles aanpakken, 
dus toen heb ik partijen om me 
heen verzameld om dit soort 
projecten wel uit te kunnen 
voeren.”

Meer daglicht
Eén van de eerste 
betonprojecten die Marius heeft 
gedaan, betrof de plaatsing 
van een VELUX lichtkoepel in 
een bestaande woning. “De 
bewoners beschikten over een 
plat dak boven een ruimte die 
de keuken en de woonkamer 

met elkaar verbindt”, licht 
Marius de situatie toe. “In deze 
ruimte leven de bewoners, dus 
ze vonden het belangrijk om 
hier meer daglicht binnen te 
krijgen. Daarom vroegen ze ons 
om op dit platte dak de VELUX 
lichtkoepel te plaatsen. Doordat 
deze lichtkoepel standaard 
over het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen® beschikt, 
is de veiligheid ook gelijk 
gewaarborgd”, vertelt Marius.

Ervaren en kundige partijen
Om een beeld te krijgen van 
de situatie, is Marius bij de 
bewoners thuis gaan kijken. 
“Vervolgens heeft een partij 
waar wij mee samenwerken 
een constructieberekening 
gemaakt om te kijken of in 
deze specifieke situatie een 
sparing in het dak gemaakt kon 
worden”, legt Marius de start 

van het project uit. “Dit bleek 
geen probleem, dus toen konden 
ze de sparing uit het dak zagen. 
Dit moet met water gebeuren. 
Het is hierbij belangrijk om te 
weten waar de leidingen in 
het dak lopen, zodat hier niet 
doorheen gezaagd wordt. Ik 
werk daarom altijd samen met 
een ervaren en kundige partij 
die hier rekening mee houdt. 
Vervolgens hebben wij met onze 
hijskraan het betonblok uit het 
dak gehesen en kon de VELUX 
lichtkoepel geplaatst worden”, 
aldus Marius.

Gemakkelijke installatie
Marius werkt graag met de 
VELUX lichtkoepel. “De VELUX 
lichtkoepel is uniek doordat je 
hem naadloos kunt aansluiten”, 
meent Marius. “Kwalitatief 
zijn de VELUX plat dak 
producten gewoon erg goed. De 

aftimmering van de lichtkoepel 
is heel eenvoudig. Door de 
standaard aftimmergroef 
kun je de lichtkoepel heel 
netjes afwerken. Dat vind ik 
persoonlijk het grootste gemak 
aan de installatie van de VELUX 
lichtkoepel”, besluit Marius.

Overweldigend resultaat
De bewoners zijn erg 
enthousiast over het 
eindresultaat. “In een 
situatie waar nog geen 
daglichttoetreding is, is het 
altijd overweldigend om te 
zien wat een vierkante meter 
daglicht doet met een ruimte”, 
vertelt Marius trots. “Wat 
uniek is aan de VELUX plat dak 
producten, is dat ze ook allerlei 
oplossingen aanbieden die je 
erop kunt aansluiten. Denk 
bijvoorbeeld aan zonweringen. 
Zeker in deze situatie, midden 

in het hart van de woning, is 
het een enorm voordeel dat je 
warmtewering kunt toepassen”, 
vindt Marius.

“Daarnaast is de VELUX 
lichtkoepel uniek door zijn 
opbouw van een buitenschaal 
met daaronder een glasplaat, 
waardoor de isolatiewaarde 
heel hoog is. Hierdoor treedt er 
heel weinig contactgeluid de 
ruimte binnen. Dit is voor de 
bewoners heel belangrijk, zodat 
ze niet hun muziek of televisie 
harder hoeven te zetten 
wanneer het een keer regent. 
De VELUX lichtkoepel biedt 
de eindgebruiker gewoon een 
legio aan voordelen. Ik kan de 
VELUX lichtkoepel dan ook aan 
iedereen aanbevelen. Hij is zo 
geplaatst, ook in beton”, besluit 
Marius zijn verhaal.

“Als je de juiste 
mensen om je 

heen hebt, is het 
plaatsen van 

een lichtkoepel 
in beton prima 

te doen”
     Een lichtkoepel in beton plaatsen lijkt een hele klus. Veel aannemers zien hier dan ook enorm 
tegenop. Marius Verhoef, eigenaar van Verhoef dakramen, was hierop geen uitzondering. Toch 
heeft hij een dergelijk project met succes opgepakt. “Als je de juiste mensen om je heen hebt, is 
het prima te doen”, zegt Marius nu. Wat zijn zaken waarop je moet letten bij de plaatsing van 
een lichtkoepel in een betonnen dak?

Marius Verhoef:

“Door de standaard aftimmergroef kun je de VELUX lichtkoepel heel netjes afwerken”

          Veranderende bouwregelgeving 
en verschuiving van verantwoordelijkheden

      De Rijksoverheid bereidt grote aanpassingen in de bouwregelgeving voor. Een 
enorme opgave met grote gevolgen voor de bouw. Eén van deze wetsvoorstellen 
heeft betrekking op (private) kwaliteitsborging. Doelstellingen van deze wet: 
de kwaliteitsborging expliciet bij marktpartijen neerleggen en de positie van de 
opdrachtgever versterken. Deze wet zou al in 2017 ingaan.

ClubTip

De VELUX lichtkoepels voldoen aan het Bouwbesluit

Deze wet zal in eerste instantie van toepassing zijn op eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De steeds 

mondiger wordende consument zal deze wet echter ook gaan gebruiken. Mede hierdoor wordt het nog belangrijker 

om uw kennis te vergroten (of te weten waar kennis te verkrijgen is), zodat u het juiste advies kunt geven. 

Daarnaast is het van belang om te weten hoe producten verwerkt moeten worden om de beloofde prestaties te 

kunnen leveren.

Aannemer aansprakelijk
Een eenvoudig voorbeeld is inbraakwerendheid. Alle ramen en 

deuren binnen een zogenaamd ‘projectievlak’ van 5,5 meter 

dienen altijd in weerstandsklasse 2 te zijn uitgevoerd. Is dit 

niet het geval en ondervindt de consument schade door 

inbraak, dan is de aannemer aansprakelijk. Er zijn namelijk 

producten beschikbaar die wel aan deze weerstandsklasse 

voldoen. De aannemer had dit moeten weten en het juiste product 

moeten installeren. De VELUX lichtkoepel voldoet standaard aan 

weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096. Hierdoor komt hij in aanmerking 

voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Blijf up-to-date van wijzigingen met VELUX trainingen
VELUX Nederland biedt producttrainingen aan zodat de kennis over de verwerking en de 

toepassing van de producten wordt vergroot. Als de aanpassingen definitief in de wet zijn 

opgenomen, zullen de belangrijkste onderdelen worden meegenomen in onze trainingen of 

speciale thematrainingen. Zo bent en blijft u altijd up-to-date van de nieuwste wet- en regelgeving. 

Hiermee verlaagt u de aansprakelijkheidsrisico’s en toont u deskundigheid bij uw klant.

Deskundigheid kunt u ook tonen door gebruik te maken van alle beschikbare tools die VELUX 

Nederland aanbiedt. Het brede scala aan tools die in de verschillende fasen van een bouwproject 

kunnen worden toegepast zijn gratis te downloaden. Wij hebben een eenvoudig overzicht gemaakt 

van alle tools ingedeeld naar de bouwfase waarin hij kan worden gebruikt. www.velux.nl/tools
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      De unieke VELUX buitenzonwering 
voor lichtkoepels wordt gemonteerd tussen 
de kunststof lichtkoepel en de glasplaat. 
Bediening gaat op zonne-energie, waardoor 
elektradraden overbodig zijn. De witte 
transparante structuur houdt tot 76% van 
de zonnewarmte tegen door zonnestralen 
te blokkeren voordat deze via het glas de 
ruimte kunnen opwarmen.

Schrijf u nu in om de VELUX 
buitenzonwering voor lichtkoepels te 
testen via club@velux.nl. De eerste 
5 inschrijvingen ontvangen een 
gratis VELUX buitenzonwering met 
afstandsbediening om te testen. In de 
volgende Clubkrant zal de ervaring van 
één van de testers worden beschreven.

Test gratis de VELUX 
buitenzonwering voor 
VELUX lichtkoepels 
(MSG)

Test 
gratis!

     Een uitbouw aan een woning is ideaal om meer leefruimte te creëren. Mensen 

staan er echter niet altijd bij stil wat dit met het daglicht doet, vertelt Jeroen 

Duits van Dakvensteronline: “Ze willen hun woonkamer vergroten, met als 

gevolg dat het licht uit de kamer zich naar achteren verplaatst. Om het licht in 

het centrum van de woning toch te behouden, gaan mensen op zoek naar een 

daglichtoplossing. Een woningeigenaar uit Volendam had precies dit probleem en 

koos als oplossing voor een VELUX modulaire lichtstraat.”

“De VELUX modulaire lichtstraten hebben hele slanke 
profielen”, gaat Jeroen van start. “Voor hetzelfde 
oppervlak in het dak krijg je er met dit product 
uiteindelijk meer netto glasoppervlakte bij. Dat was een 
van de redenen waarom de bewoner voor deze oplossing 
koos. Ik ben zelf ook heel enthousiast over de VELUX 
modulaire lichtstraten. De plaatsing is heel eenvoudig, 
omdat het min of meer een kant-en-klaar bouwproduct 
is. Het is eenvoudig en snel te monteren en het 
uiteindelijke resultaat heeft toch wel een soort wow-
effect. En dat is natuurlijk altijd leuk om te verkopen”, 
licht Jeroen toe.

De juiste voorbereiding
De aannemer van de uitbouw realiseerde de benodigde 
opstand. Voor Jeroen en zijn collega Mevlut Kurt 
bleef alleen de montage van de lichtstraat over en de 
afwerking met het gootstuk en de afdekkap, vertelt 
Jeroen: “We hebben de aannemer van de juiste informatie 
en detailtekeningen voorzien. Aan de hand van die 
detailtekeningen kon hij de plaatsing goed voorbereiden. 
Hierdoor konden wij uiteindelijk de drie vaste elementen 
van 90x160 cm achter elkaar door plaatsen.”

Onderhoudsvrij en optimaal daglicht
De eigenaar van de woning laat weten dat hij zeer 
tevreden is over het eindresultaat: “De VELUX modulaire 

lichtstraat is onderhoudsvrij, dat was voor ons heel 
belangrijk. En door de dunne balken komt er meer daglicht 
binnen dan bij een houten lichtstraat het geval zou zijn. 
Het eindresultaat is precies zoals wij dat in ons hoofd 
hadden. Het is eigenlijk verbluffend. Iedereen die bij mij 
binnenkomt is gelijk verkocht. Volgens mij zijn wij de 
eersten op Volendam die in het bezit zijn van de VELUX 
modulaire lichtstraat. Dat is toch ook wel een eer”, vertelt 
de eigenaar. 

Het zonnetje in huis
Welke tip kan Jeroen andere verwerkers van de VELUX 
modulaire lichtstraat meegeven? “De grootste tip is: verkoop 
er zoveel mogelijk! Je kunt klanten bijvoorbeeld enthousiast 
maken met foto’s van gerealiseerde projecten. Of ga met je 
klant naar het VELUX Daglicht Advies Centrum in De Meern 
om de lichtstraten in het echt te bekijken. Het product is 
vervaardigd van hoogwaardige materialen en kan mooi 
afgewerkt worden. Met de duidelijke montage-instructie 
en de vertrouwde VELUX kwaliteit breng je het zonnetje bij 
mensen in huis”, aldus Jeroen.

“Het uiteindelijke resultaat geeft toch 
wel een soort wow-effect”

Jeroen Duits van Dakvensteronline
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Dit prachtige lied van Bob Dylan is actueler dan ooit. Na 
jaren van malaise is het weer booming in de bouw. En 
dat werd tijd ook! De meeste vakmannen zitten weer 
vol in het werk. De orderportefeuille zit vol tot eind van 
het jaar. Of zelfs nog verder. Tegelijkertijd constateer ik 
dat de tarieven nog maar mondjesmaat zijn gestegen.

Onlangs had ik een bizarre discussie met een aantal 
allround vakmannen tijdens een bijeenkomst in 
Rotterdam. Alle 15 aanwezige vakmannen zaten bomvol 
met werk. Zo druk als ze het de laatste tijd hadden, 
hadden ze het in jaren niet gehad. Brutaal als ik ben, 
vroeg ik hoe hoog hun tarief nu is en of ze hun tarief 
hadden verhoogd. Grofweg de helft gaf aan hun tarief 
te hebben verhoogd in het afgelopen jaar. Inmiddels 
schommelt hun uurtarief tussen de 40 en 45 euro. Een 
paar andere vakmannen gaven aan hun tarief niet te 
durven verhogen. Dat begaf zich nog steeds tussen de 
30 en 35 euro per uur. Hun verklaring hiervoor was de 
volgende: “Als ik meer vraag dan 35 euro pikken mijn 
klanten dat niet.” De reactie van de vakmannen die een 
veel hoger tarief vragen was: “Dan pikken ze dat toch 
lekker niet. Voor hen 10 andere klanten die mijn tarief 
wel willen betalen.”

Toen ik vervolgens vroeg aan de vakmannen met 
het lagere tarief of ze voortaan ook wat steviger in 
hun schoenen gingen staan richting klanten die geen 
fatsoenlijk tarief willen betalen, kwam er een twijfelende 
reactie in de trant van “ik verdien nu ook genoeg”. 
Heren en dames vakmensen: heeft u onlangs ook in de 
krant gelezen dat zelfstandigen minder verdienen dan 
werknemers? Vakmensen, weet dat u een uurtarief van 
45 euro moet hebben om hetzelfde inkomen te verdienen 
als een vakman-werknemer. 

Uiteraard mag iedereen zelf bepalen voor welk bedrag 
hij wil werken. Uiteraard hoeft u niet aan te komen met 
een uurtarief van 435 euro dat ik onlangs - bloedserieus 
- voorgeschoteld kreeg van een pensioenadviseur. 
Maar als u zichzelf respecteert, respect verwacht van 
uw klanten en u zichzelf straks ook een goed pensioen 
gunt dan is nu de tijd én de kans om uw tarief naar een 
fatsoenlijk niveau te brengen. U bent tenslotte iemand 
die zijn vak verstaat en dingen kan maken die steeds 
minder mensen kunnen. Dat heeft zijn prijs! 

Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

The times they are 
changin’  
In iedere editie van de Clubkrant: 
een column van Charles Verhoef, 
voorzitter Zelfstandigen Bouw.

       Iedereen die de online renovatiemodule heeft gevolgd, 
maakte kans op een iPad mini 16GB. Ondertussen hebben we 
een loting uitgevoerd onder deze groep en de winnaar is 
Tobias Wagenaar 
van bouwbedrijf 
Wagenaar!

Winnaar iPad mini 16GB bekend

       Door het inleveren van zijn 
renovatieproject heeft Rob Leutscher 
van Lichtstraat Brabant het Netatmo 
weerstation gewonnen.

Van harte 
gefeliciteerd!

Van harte 
gefeliciteerd met het 
winnen van deze prijs!

Wie ben je?
Mijn naam is Iwan Engelen. 
Mijn functie is Senior 
Accountmanager. Ik ben 
43 jaar en woon samen 
met mijn vriendin in het 
mooie Noord-Limburg, 
vlakbij Venlo.

Hoe lang werk je al bij VELUX Nederland?
Ondertussen werk ik al 18 jaar bij VELUX Nederland. Ik 
ben begonnen in de buitendienst. Mijn regio bestond uit 
Limburg en het oosten van Noord-Brabant. In die tijd 
spraken we binnen de organisatie nog over de functie 
van Promotor. 

Wat doe je in je vrije tijd?
Om een beetje fit te blijven probeer ik minstens 
twee keer per week een stuk hard te lopen. Voor het 
competitie-element neem ik ook af en toe deel aan een 
halve marathon. Verder ga ik graag samen met mijn 
vriendin een stukje toeren met onze cabrio.

Wat is je functie binnen VELUX Nederland?
Ik ben het aanspreekpunt voor de landelijk georganiseerde 

zzp’er, de landelijk georganiseerde grote dakdekkers en 

de grotere Montagepartners. De georganiseerde zzp’ers 

beheer ik samen met mijn collega Pier Bosscher. Tevens ben 

ik verantwoordelijk voor het interne CRM-systeem. CRM 

staat voor Customer Relationship Management. Dit is een 

systeem waarin alle gegevens van onze relaties terug te 

vinden zijn. Verder neem ik het Dealerteam van het rayon 

Zuidoost waar tot de vacature hiervoor is ingevuld.

Waar bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit?
Contacten onderhouden met landelijke 
belangenverenigingen en franchiseorganisaties om 
samenwerkingen te creëren. Door dit op een goede 
manier te doen, ontstaan er voor beide partijen 
voordelen. Ditzelfde doe ik met de landelijke dakdekkers. 
Verder ben ik intern het aanspreekpunt voor ons eigen 
CRM-systeem. Wanneer nodig, ben ik de tussenpersoon 
hiervoor naar ons moederbedrijf in Denemarken.

Wat wil je de VELUX Clubleden meegeven?
Bekijk de nieuwe opzet van de VELUX Club op 
onze website en ontdek welke voordelen dit voor 
u heeft! Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nieuwe 
spaarprogramma. Bekijk ook eens de nieuwe VELUX 
producten, waaronder de dakserre. Deze biedt extra 
ruimte en daglicht. Vergeet ook niet de producten 
voor het platte dak, zoals de lichtkoepel en de VELUX 
modulaire lichtstraten. Makkelijk om te plaatsen en een 
uiterst comfortabele daglichtoplossing voor uw klant! 
Tot slot een tip: maak gebruik van de technische kennis 
van VELUX Nederland wanneer u vragen heeft bij 
installatie en toepasbaarheid van VELUX producten.

Even voorstellen… 
Iwan Engelen

Meld 
u aan! 

Breng meer daglicht in uw clubhuis
       In 2016 viert de VELUX Groep zijn 75-jarig jubileum. Een van de 

gebeurtenissen waarmee we deze mijlpaal vieren, is de actie waarbij non-profit 

amateur sportclubs of -verenigingen in Nederland compleet geïnstalleerde 

VELUX dakramen of lichtkoepels kunnen winnen voor hun clubhuis.

Actie
Sportclubs of -verenigingen maken kans op maximaal 6 VELUX dakramen of lichtkoepels. 
Hiervoor moeten ze een aanvraagformulier opsturen met foto’s van hun bestaande clubhuis 
en bouwtekeningen of -schetsen die laten zien waar ze de dakramen of lichtkoepels 
geïnstalleerd zouden willen hebben.

De montage moet worden uitgevoerd door een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde 
aannemer. Alleen non-profit amateur sportclubs of -verenigingen komen in aanmerking voor 
de donatie van de VELUX daglichtoplossingen.

Hoe kunt u meedoen?
Als verwerker bent u de uitgelezen persoon om uw eigen sportvereniging of die van uw 
kinderen, vrienden of familie aan te dragen. Vul voor uw sportclub of -vereniging het 
aanmeldformulier in, deze is te vinden op www.velux.com/sportsclubs. De deadline voor het 
aanmelden is 15 augustus 2016.

Wilt u meer weten over deze actie, kijk dan op www.velux.nl/75 of stuur een e-mail met 
uw vraag naar club@velux.nl 

      De VELUX modulaire lichtstraat (VMS) is een nieuwe 
daglichtoplossing voor het platte dak. Bent u benieuwd hoe u de VMS 
gemakkelijk kunt installeren? Volg dan een training in onze nieuwe 
praktijkruimte! Deze praktijkruimte is speciaal ingericht voor de installatie 
van de VMS. In slechts een dagdeel leren onze vakkundige monteurs u 
hier alles over. En als u er dan toch bent, kunnen we u ook gelijk meer 
informatie geven over onze andere plat dak producten, zoals onze 
lichtkoepels, lichtstraten en lichtboxen. Meld u snel aan voor de VMS 
training via www.velux.nl/trainingen

Renovatieproject leidt tot winnen   
Netatmo weerstation

Nieuwe praktijkruimte voor 
installatie VELUX Modulaire 
Lichtstraat



Club

Willems Weetje 

      U bent waarschijnlijk al bekend met de normale VELUX lichtkoepel met HR++ veiligheidsbeglazing en een traditionele 
koepelschaal aan de buitenzijde. Tegenwoordig hebben wij ook een vlakglas lichtkoepel in het assortiment. Deze 
lichtkoepel is als vaste variant en als INTEGRA® elektrisch te openen variant verkrijgbaar (standaard met regensensor en 
bedieningstablet). Natuurlijk voldoet ook deze lichtkoepel aan weerstandsklasse 2, zodat deze tevens in aanmerking komt 
voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Hoe plaatst u de nieuwe 
VELUX vlakglas lichtkoepel? 

Oplossing voor het plaatsen in een 5° hellingshoek
Het grootste pluspunt van deze lichtkoepel is de strakke en vlakke uitstraling aan de buitenzijde. Wanneer 
u deze lichtkoepel vlak op het dak zou zetten, blijven de regendruppels natuurlijk op het vlakke glas 
staan. Om deze reden raden wij aan om de lichtkoepel in een hellingshoek van 5° te plaatsen. Heel veel 
verwerkers vragen zich af hoe ze dat moeten doen. Een plat dak is natuurlijk normaal nooit helemaal vlak, 
omdat het water ook naar een afvoer weg moet lopen. Het makkelijkste is de lage kant van de sparing 
ook als lage kant van de lichtkoepel te gebruiken. U kunt dan gemakkelijk een houten kader (opstandje) 
maken met een vlakke bovenzijde en een hellingshoek van 5°. Hierop plaatst u vervolgens de lichtkoepel. 
Deze hoek kunt u contoleren door de VELUX hellingshoekmeter app te downloaden op uw smartphone.

Wilt u meer informatie over de VELUX vlakglas lichtkoepel? Kijk dan op velux.nl/lichtkoepel
Groeten van Willem

Training door de ogen van… 

Willy van ’t Hof
       Niet iedere vakman ziet het zitten om een plat dak met een brander waterdicht te maken. Dat moet toch ook anders kunnen? Met 
RubberCover EPDM is het mogelijk om het platte dak brandvrij in te werken. Mawipex is de distributeur van dit product. Samen met VELUX 
Nederland hebben zij een training ontwikkeld om het brandvrij inwerken van het dak in combinatie met een VELUX lichtkoepel te leren. Willy van 
’t Hof heeft deze training gevolgd in het opleidingscentrum van Mawipex in het Zeeuwse Rilland. Hoe heeft hij de Mawipex training ervaren?

“In 2007 ben ik een klusbedrijf begonnen”, blikt Willy terug. “Daarvoor heb ik 
altijd in bouwmarkten gestaan, maar binnen zitten bleek uiteindelijk niets voor 
mij. Tijdens mijn werkzaamheden kom ik veel VELUX producten tegen. Niet 
lang na de oprichting van mijn klusbedrijf kwam de mogelijkheid om VELUX 
Montagepartner te worden. Als Montagepartner volg ik sowieso één VELUX 
training per jaar. Om mijn kennis over het VELUX materiaal en de verwerking 
ervan op peil te houden, volg ik graag hun trainingen”, legt Willy uit.

Brandvrij werken
Willy plaatst regelmatig VELUX lichtkoepels op platte daken. Hij legt uit waarom 
hij de Mawipex training heeft gevolgd: “Ik kan niet branden en wil daar ook niet 
aan beginnen. Mijn collega die me af en toe helpt doet dat wel. Wij werken altijd 
in een bewoonde situatie. Dan kijk je door een gat naar beneden en zie je bloemen 
op tafel staan en een lamp aan het plafond hangen en dan staan wij daarboven 
met een vlam. Dat vind ik altijd heel erg eng. Ik ben altijd blij als we klaar zijn en 
het dak weer dicht zit. Ik dacht: je moet toch dakbedekking kunnen aanbrengen 
zonder vlam? Dat is de reden dat ik me heb opgegeven voor deze training. Ik wil 
gewoon geen vlam hebben in een bewoonde situatie.”

Makkelijker dan gedacht
De Mawipex training was dus ideaal voor Willy. “De focus lag tijdens de training 
op de basisbeginselen van het maken van een dak”, licht Willy toe. “Daarnaast 

Zelf een training volgen?
Schrijf u snel in voor één van de VELUX trainingen via velux.nl/training. 
Het volgen van een training is geheel gratis. Wij hopen u binnenkort in ons 
trainingscentrum te mogen begroeten!

lieten ze zien hoe je een VELUX lichtkoepel kunt inbouwen. De RubberCover 
EPDM bleek makkelijker te verwerken dan ik van tevoren dacht. Je moet het een 
keer gezien hebben, maar het valt uiteindelijk best mee. Als je ooit een lichtkoepel 
gaat zetten, zou ik aanraden om deze training te volgen, zodat je een keer gezien 
en meegemaakt hebt hoe dat in zijn werk gaat”, raadt Willy aan.

Langdurige garantie
Willy verwacht de kennis die hij heeft opgedaan regelmatig in de praktijk te 
kunnen brengen: “Het grootste deel van de platte daken op woningen heeft een 
bitumen dak. Een dak van EPDM heeft echter een langere levensduur dan een 
bitumen dak. Bovendien kun je EPDM aan het eind van de levensduur vermalen 
en opnieuw gebruiken. Wanneer je een lichtkoepel in een bestaand bitumen dak 
moet zetten, kun je dus het beste gelijk een nieuw EPDM dak zetten. Het gaat 
langer mee en je hoeft niet te branden, ideaal dus!”
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