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Willy wilde in deze dakkapellentraining meer leren over de montage ervan. Hij was dan ook 
te spreken over het praktijkgedeelte waarin de montagepartners werden begeleid door een 
ervaren monteur van VELUX. ‘’Het voldeed aan mijn verwachting, omdat hij ze in de praktijk 
ook zet. Met alleen een gebruiksaanwijzing kom je wel een heel eind, maar dan kom je er 
niet helemaal uit.’’

Training vs. praktijk
Tijdens de training worden specifieke stappen van het monteren van een dakkapel 
benadrukt. Daarnaast kan de vakman het montageproces vanuit een andere situatie 
bekijken. ‘’Het staat hier mooi recht en waterpas. Je kunt er bovendien omheen lopen en het 
van de andere kant bekijken. Als je drie meter hoog staat, is dat toch anders. Het is dus wel 
een aanvulling.’’

Toegevoegde waarde
Willy voert de kleine klussen in en om het huis uit, maar wil zijn specialisme uitbreiden. ‘’Ik 
doe een hoop dingen, maar niet alles. Ik wilde deze training volgen, omdat ik dakkapellen wil 
zetten. Dan kun je een huis voorzien van vier slaapkamers, terwijl het er eigenlijk eerst drie 
waren met een zolder. Een huis wordt daardoor ook meer waard.’’ Op deze manier creëert Willy 
toegevoegde waarde voor de consument. Zo zegt hij ook altijd tegen zijn klanten: ‘’Ik kom het 
licht brengen’’.

Wil je ook een training van VELUX bijwonen? 
Kijk op www.velux.nl/training 

VELUX Montagepartner 
Willy van ‘t Hof

Training door de ogen van… 

       Ieder jaar krijgen wij veel aanvragen voor VELUX dakkapellen. 
Voor het plaatsen van deze dakkapellen worden trainingen gegeven aan 
montagepartners. Montagepartner Willy van ’t Hof volgde een dakkapel 
training. “Er is niets vervelender dan ergens aan beginnen, fouten maken 
en op het einde denken: ik had dit in het begin anders moeten doen.’’ Willy 
deelt zijn ervaringen over de training.

Het belang van veiligheid
    Een veilig huis is belangrijk, voor iedereen. Als mens moet 
je kunnen slapen of een avondje uit kunnen gaan, zonder je 
zorgen te maken dat er wordt ingebroken.
Wanneer het platte en het hellende dak goed bereikbaar zijn, 
moet er wat inbraakwerendheid betreft dan ook rekening worden 
gehouden met lichtkoepels en dakramen. In het Bouwbesluit 2012 
staat aan welke minimale eisen koepels en dakramen moeten 
voldoen. Voor nieuwbouw is het duidelijk wat deze eisen zijn. We 
krijgen van Clubleden echter regelmatig te horen dat dit bij het 
verbouwen minder duidelijk is. Gelden bij de complete vervanging 
van dakramen dezelfde eisen als bij nieuwbouw? Hebben we 
te maken weerstandklasse 2 omdat het gaat om het geheel 
vernieuwen van een raam dat binnen bereikbaarheid valt zoals staat 
beschreven in de NEN 5087?

Nieuwbouweisen of niet?  
Boukje van Reijn van NEN, auteur van de Notitie ”Rechtens 
verkregen niveau & Inbraakwerendheid”, t.b.v. NC 353 642, 
Inbraakwerendheid gevelelementen – Commissiedocument 
N029, geeft antwoord. “Het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat je 
bij ‘geheel vernieuwen’ aan het Bouwbesluit moet voldoen. Door 
deze definitie wordt soms gedacht dat er bij het geheel vervangen 
van bijvoorbeeld de dakramen, de huidige nieuwbouweisen 
voor inbraakwerendheid gelden. Met ‘geheel vernieuwen’ wordt 
echter het geheel opnieuw opbouwen van een gebouw vanaf de 
fundering bedoeld. Dit is bij het vernieuwen van de dakramen dus 
niet het geval. Op zo’n moment heb je te maken met het ‘rechtens 
verkregen niveau’, tenzij anders vermeld in het Bouwbesluit 2012.”

Rechtens verkregen niveau
Ten aanzien van inbraakwerendheid kent het Bouwbesluit 2012 
geen eisen voor bestaande bouw maar wordt voor verbouw wel 
verwezen naar het rechtens verkregen niveau. Wat betekent dit 
simpel gezegd? Van Reijn: “In feite komt het erop neer dat je bij 
vervanging niet lager in niveau mag eindigen dan het niveau van 
voor de verbouwing. Een kanttekening hierbij is wel dat het huidige 
niveau, destijds legaal verkregen moet zijn. Is dit niet het geval, 
dan moet er worden teruggevallen op het minimale niveau van het 
Bouwbesluit dat toen gold tijdens de bouw (inbraakwerendheid 
werd op 1 januari 1999 in het Bouwbesluit opgenomen). Uiteraard 
mag de markt er altijd voor kiezen om ook bij bestaande bouw de 
minimale nieuwbouwnormen of hoger te hanteren.”

Een veilig huis
Het Bouwbesluit is geschreven om de minimale eisen van een 
bouwwerk vast te stellen. Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid 
is het echter vaak verstandig om maatregelen te nemen die verder 
gaan dan die eisen. Het gevoel van veiligheid en het behoud daarvan 
is immers van groot belang voor een prettige leefomgeving. 
Veiligheid is een eerste levensbehoefte en dit moet in de woning 
dan ook gegarandeerd zijn. Voor inbraakwerendheid is hiervoor het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit bekende keurmerk op het gebied 
van bouwkundige beveiliging van woningen en woongebouwen en 
veiligheid in de woonomgeving, zorgt ervoor dat inbrekers duidelijk 
meer moeite hebben om de woning binnen te komen waardoor veel 
criminelen hun poging staken. 

Verantwoorde keuzes maken
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) te 
Utrecht is eigenaar van het keurmerk en deelt de mening van onder 
andere de NEN-commissie dat zaken duidelijker geregeld zijn voor 
nieuwbouw door het geldende Bouwbesluit. “Voor bestaande 
bouw is er geen Bouwbesluit. Dat maakt het lastiger te bepalen 
welke maatregelen geschikt zijn bij verbouw. Tegelijkertijd biedt 
het ook ruimte om met onze betrokken partners te bepalen welke 
maatregelen wel geschikt zijn. Dit maakt het ook makkelijker om 
draagvlak te creëren. Uiteindelijk heb je met grootschalige renovatie 
veelal met meer partijen te maken die het met elkaar eens moeten 
worden over de renovatieplannen en het bijbehorende budget”, aldus 
Lilian Tieman, adviseur woninginbraken bij het CCV. “Toch roepen 
ook wij partijen als projectontwikkelaars, corporaties, aannemers en 
gemeenten op om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken 
ondanks een begrip als het rechtens verkregen niveau.” 

Tieman verklaart zich nader: “We begrijpen allemaal dat de 
inbraakmethoden en -gereedschappen niet één op één hetzelfde 
zijn als bijvoorbeeld 30 jaar geleden toen de woning gebouwd 
werd of als de woning al een keer tussentijds gerenoveerd is. Het 
kost relatief weinig moeite om bij dergelijke grote renovaties te 
kiezen voor hang- en sluitwerkproducten of complete dakramen 
die voldoen aan de eisen van nu. Deze woningen gaan na renovatie 
weer lange tijd mee. Wij willen dat bewoners zich veilig voelen 
en dat zij kunnen vertrouwen op de keuze van professionals in de 
te nemen veiligheidsmaatregelen. Gelukkig zien we voorbeelden 
van corporaties en projectontwikkelaars die zelf al aangeven 
het begrip rechtens verkregen niveau te laag te vinden en in 
hun organisatiebeleid een veel hoger niveau nastreven. Vanuit 
ons centrum zien wij in hen een goed voorbeeld en die goede 
voorbeelden dragen wij graag uit.” 

Bouwbesluit 2003
De focus op een kwaliteit die hoger ligt dan het 
rechtens verkregen niveau, strookt in feite met 
het Bouwbesluit 2003. Dat had als niveau dat het 
te verbouwen onderdeel moest voldoen aan de 
nieuwbouwnormen, tenzij gemotiveerd kon worden 
ingestemd met een lager niveau, bijvoorbeeld omdat 
het realiseren van het nieuwbouwniveau in een 
concreet geval niet proportioneel zou zijn.
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Wie ben je?
Ik ben Wilco Schutten 42 jaar en 
getrouwd met Esther. Samen hebben we 
drie kinderen. We wonen in Ridderkerk. 

Hoe lang werk je bij VELUX Nederland?
Ik ben op 8 mei van dit jaar begonnen. 
Daarvoor ben ik bijna 20 jaar 
vertegenwoordiger geweest op het gebied 
van deurtechniek. De eerste 16 jaar bij 
Kemko en de laatste vier jaar bij FAAC. 

Wat doe je in je vrije tijd?
In de schaarse vrije tijd die ik heb, vind 
ik het leuk om te sporten. Ik doe aan 
hardlopen, skeeleren en fitness. 

Wat is je functie binnen VELUX 
Nederland?
Ik ben verantwoordelijk voor het 
onderhouden en ontwikkelen van het 
dealernetwerk in Zuid-West Nederland. 
Dit doe ik door bezoeken te brengen aan 
dealers, aannemers, montagepartners 
en zzp’ers. Klanttevredenheid en service 
staan hierbij hoog in het vaandel. Ik 
motiveer en adviseer klanten over 
de diverse VELUX producten en 
mogelijkheden. Daarnaast geef ik ook 
diverse trainingen als dat nodig is. Ik zie 
het als een uitdaging om door het leveren 
van toegevoegde waarde een lange 
termijnrelatie op te bouwen binnen 
mijn netwerk. 

Even voorstellen… 
Wilco Schutten

Een lichte en frisse badkamer dankzij 
de VELUX lichtkoepel gebogen glas

    De familie Schell uit 
Rotterdam is momenteel 
bezig met een uitgebreide 
verbouwing. Eén van 
de eerste ruimten die 
werd aangepakt was de 
badkamer. Die had geen 
ramen en daardoor geen 
natuurlijk licht en vrijwel 
geen ventilatie. Door het 
plaatsen van de nieuwe 
VELUX lichtkoepel gebogen 
glas kwam daar op sublieme 
wijze verandering in.

Aad en Sonja Schell wonen inmiddels 13 jaar in hun wo-
ning in Rotterdam. Onlangs besloten ze dat het tijd was 
voor een volledige verbouwing. De badkamer, die zich 
tussen twee slaapkamers bevindt en raamloos was, is 
inmiddels af. Op zoek naar daglichtoplossingen, kwamen 
ze via de VELUX website bij Nieland Dakramen en Kozij-
nen terecht. Deze specialist in producten van VELUX en 
VELFAC, hielp hen door een VELUX lichtkoepel gebogen 
glas te plaatsen. 

Mooie en praktische lichtkoepel 
Eigenaar Rob Serier vertelt: “De familie Schell had de 
wens om ventilatie en licht te creëren in hun badka-
mer. Ze zijn bezig met een grote verbouwing en wil-
den hier echt iets moois van maken. Zo kwamen we 
bij de nieuwe lichtkoepel gebogen glas terecht. Die is 
functioneel en erg mooi.”

Er was ook een zeer praktische reden om voor de 
lichtkoepel gebogen glas te kiezen. “Ze wilden zoveel 
mogelijk licht in de nieuwe badkamer. De lichtkoepel 
werd echter geplaatst in een betonnen dak. Je zit dan 
toch met je sparing, die kun je in beton niet al te groot 
maken. De lichtopbrengst van deze koepel is mooi en 
groot. Zo werd deze uitdaging ondervangen.”

Flink project door betonnen dak
Het betonnen dak zorgde voor een uitgebreid pro-
ject. “Bij de gemeente moest er een tekening van de 
bewapening opgevraagd worden. Via een construc-
teur hebben we achterhaald of een sparing überhaupt 

mogelijk was. Ook schakelde ik een betonboorder, 
dakdekker, timmerman en elektricien in.” De opdracht 
nam twee uitvoeringsdagen in beslag, vertelt Rob. 
“De eerste dag stond in het teken van het maken van 
de sparing. Daarna hebben wij deze gereed gemaakt 
voor het plaatsen, de koepel geplaatst en werd het 
geheel dichtgebrand en afgetimmerd.” 

Natuurlijk licht en frisse lucht 
Opdrachtgever Aad Schell blijkt erg tevreden: “In onze 
oude badkamer zat alleen mechanische ventilatie. 
Dat ga je op den duur merken, er ontstaan schimmel-
vlekjes. Ook was het er donker. Overdag moest je het 
licht aandoen. Dankzij de nieuwe lichtkoepel is dat nu 
totaal anders. Als je in de badkamer staat, kijk je zo 
tegen de blauwe lucht en de wolken aan. We hebben 
nu ontzettend veel natuurlijk licht en je voelt af en toe 
een windje door de badkamer gaan. Het is heerlijk. ”

De juiste keuze
Aad is ook erg te spreken over Nieland Dakramen en 
Kozijnen: “Ik ben erg tevreden over het plaatsen van 
de koepel. We hebben ook goed advies gehad. Tijdens 
een bezoek aan de showroom van Nieland, werden we 
gewezen op de nieuwe VELUX lichtkoepel gebogen glas. 
Die was toen nog niet leverbaar. We hebben hem uitge-
zocht aan de hand van een foto in een VELUX brochure. 
Ik vond hem er werkelijk keurig uitzien. Ik heb er geen 
moment spijt van gehad. Hij is mooi, zorgt voor veel licht 
en gaat door een regensensor automatisch dicht als het 
regent. We hebben er totaal geen omkijken naar.”
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Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor aannemers?
      Begin dit jaar keurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ goed. Na 

een lang debat bleef het voorstel begin juli echter steken in de Eerste Kamer. Hierdoor zal de wet waarschijnlijk worden 

aangepast en opnieuw door de Tweede Kamer worden behandeld. Ondanks deze onzekerheid is het goed om naar de 

fundamenten van de wet te kijken. Wat houden deze in en wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor aannemers? 

De belangrijkste verandering die de wet teweeg wil brengen, is dat tijdens de 
bouw getoetst wordt of aan de eisen uit het Bouwbesluit (hoofdstuk twee t/m 
zes) wordt voldaan. Een bouwwerk wordt hierbij op basis van potentiële risico’s 
voor de omgeving ingedeeld in drie gevolgklassen. Gevolgklasse één betreft wo-
ningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen, gevolgklasse twee (woon)gebouwen tot 
70 meter en gevolgklasse drie bevat o.a. ziekenhuizen, metrostations en woonge-
bouwen hoger dan 70 meter. 

Waar voorheen vooraf een bouwvergunning werd aangevraagd bij de gemeente, 
wordt het verklaren dat het bouwwerk voldoet aan de wetgeving wellicht cruciaal. 
Ontbreekt deze verklaring, dan kan het gebouw niet in gebruik worden genomen. 
Deze kwaliteitscontrole wordt belangrijk geacht, omdat uit onderzoek blijkt dat 
teveel gebouwen niet voldeden aan de wettelijke eisen. De beoogde invoering van 
de Wet Kwaliteitsborging is hier dan ook een gevolg van. 

Toetsing door een kwaliteitsborger
Het toetsen of een bouwwerk voldoet aan de wet- en regelgeving, zal met de 
nieuwe wet gaan gebeuren door een kwaliteitsborger. Dit is een instantie die hiertoe 

wordt erkend door een zelfstandig bestuursorgaan. De kwaliteitsborger maakt voor-
af een risicoanalyse en toetst aan de hand van een instrument of de verklaring kan 
worden afgegeven. Die toetsing betreft alle bouwdelen in het gebouw, dus bijvoor-
beeld ook een VELUX dakraam. Deze zijn vergunningsvrij te plaatsen maar doordat 
een kwaliteitsborger waarschijnlijk gaat toetsen of de eisen uit het Bouwbesluit 
worden nagekomen, zal ook naar de aansluiting van het dakraam worden gekeken. 

Gevolgen voor aannemers: kwaliteit staat voorop
De juiste verwerking van kwaliteitsproducten wordt voor aannemers dus nog 
belangrijker. Er bestaat een grote kans dat een aannemer straks veel langer 
aansprakelijk is voor wat hij bouwt, ook als met onderaannemers wordt ge-
werkt. Daarnaast moet in een aannemersdossier zorgvuldig geregistreerd wor-
den wat er tijdens de bouw is gedaan. Hiermee kan zowel aan de opdrachtgever 
als aan de kwaliteitsborger verantwoording worden afgelegd over alles wat in 
het bouwwerk zit. 

Kwaliteit en verantwoord werken staan meer dan ooit voorop in de bouw. VELUX 
helpt u graag bij uw vragen over de invoering van de Wet Kwaliteitsborging. 

                   Dakraamoplossing 
     zonder raveling

       Het Unidek Aero Dakraamkozijn is een stelkozijn voor het plaatsen van VELUX dakramen in 
Unidek Aero dakelementen. Dit stelkozijn is voor alle gangbare VELUX dakramen beschikbaar en 
sluit volledig aan op de door VELUX voorgeschreven bouwdetails. Per type dakraam en dakelement 

wordt het samengestelde stelkozijn met de juiste afmeting geleverd.

ClubTip

Het stelkozijn is opgebouwd uit 18 mm dikke underlayment platen en 44 mm dikke houten 
balken. Het Unidek Aero Dakraamkozijn is toepasbaar bij een standaard en verdiepte 

inbouwdiepte van VELUX dakramen. 

Strak eindresultaat zonder raveling
Het Unidek Aero Dakraamkozijn is een oplossing voor het plaatsen van dakramen 
zonder raveling. Het aanbrengen van extra gordingen of slapers is niet nodig. Hierdoor 

wordt ook aan de binnenzijde van de woning een strak eindresultaat gerealiseerd. 

Verdiept inbouwen
Bij het onlangs vernieuwde dakraamkozijn is naast een standaard inbouwdiepte van het 
dakraam ook een verdiepte inbouw mogelijk. Hierdoor is deze oplossing prima te combineren 
met dakbedekking met een lagere schubhoogte, zoals leien of vlakke pannen. Bovendien 
bereiken ramen die verdiept worden ingebouwd een betere isolatiewaarde. De U-waarde kan 

met circa 0,1w/m2.K verbeteren. Tijdens een inbouwsessie met VELUX Montagepartner 
Wagenaar uit Lelystad is het vernieuwde dakraamkozijn volledig getest en gemonteerd. 

Vervolgens is een VELUX dakraam SK06 zeer snel ingebouwd maar uiteraard zijn alle gangbare VELUX 
dakramen geschikt.

Het ultieme stelkozijn voor 
een strak 

eindresultaat

Goed geïsoleerde thermische schil
De aansluiting tussen het dak en het Unidek Aero Dakraamkozijn wordt luchtdicht afgewerkt met behulp van Aerosafe-foam. 
Daarnaast kan het dakraamkozijn worden geplaatst in combinatie met een isolatiekraag. Het toepassen hiervan voorkomt extra 
koudebruggen en draagt daarmee bij aan een goed geïsoleerde thermische schil. 

VELUX Club Rewards: 
hoe werkt het precies?

   Eén van de voordelen voor jou als VELUX Clublid is het 
VELUX Club spaarprogramma: de VELUX Club Rewards. 

De komende promotieperiode ontvang je € 20, € 25 of zelfs € 30 op alle VELUX lichtkoepels.
We zullen je dit jaar nog meer spannende promoties bieden, zodat je nog meer fantastische VELUX Club Rewards kunt 

verdienen. Voor de lopende promoties in het VELUX spaarprogramma ga naar www.velux.qwasi.com/club

2
Registreer en 

ontvang

1
Verdien Rewards

3
Spaar of 
geef uit

Registreer de ingekochte producten 
die binnen de promotie vallen. 
Hierna ontvang je de verdiende 

waardebonnen.

Log in met je gebruikersnaam 
en wachtwoord op 

www.velux.qwasi.com/club. Deze bestaan 
altijd uit het bij VELUX bekende e-mailadres 

en de eerste vier cijfers van je postcode.

Spaar de waardebonnen op of wissel 
ze in bij MediaMarkt, Bol.com of 

Ticketmaster.

Wanneer je je gebruikersnaam en wachtwoord kwijt bent, stuur dan een e-mail naar club@velux.nl

Hoe werkt het?

Van 1 juli t/m 31 december 2017 is er een speciale 
promotie voor VELUX lichtkoepels. 

Rewards
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      Twaalf jaar geleden begon VELUX Montagepartner Martin de Beus voor zichzelf met 

dakramennederland.nl. Over een paar jaar zal zijn zoon ook mee gaan helpen in de zaak. Ondertussen zijn 

ze beide gespecialiseerd in VELUX dakramen. Vandaag volgen we de twee tijdens een vervanging van een 

dakraam in een twee-onder-een-kapwoning in Deventer. De bewoners willen hun logeerkamer voorzien van een 

nieuw dakraam met zonwering en verduisteringsrolgordijn. 

De werkdag van een montagepartner: 
Martin de Beus

Of ik een column over veiligheid en kwaliteit 
wil schrijven. Betweterige verhalen over het 
belang van veilig werken en waarschuwingen 
voor vreselijke ongevallen zijn er al genoeg. En 
het woord ‘kwaliteit’ is het meest misbruikte 
woord ter wereld. Zo’n 15 jaar terug deed ik een 
ervaring op die me nog bijstaat als de dag van 
gisteren. Een ervaring die alles van doen heeft 
met kwaliteit. Hoe kwaliteit ten koste ging van 
iemands veiligheid. 

Een mevrouw had mijn hulp ingeroepen. Haar 
man had een ‘leeg hoofd’ opgelopen, zoals ze 
dat zelf vertelde. Wat was er gebeurd? Haar 
man was vele jaren een op en top vakman 
geweest. Schilderen was zijn lust en zijn leven 
en aan kwaliteit viel niet te tornen. Maar sinds 
een tijdje kon haar man niet meer werken. De 
oplosmiddelen in de verf hadden zijn hersenen 
zodanig aangetast dat hij een groot deel van 
zijn geheugen kwijt was geraakt. Ze kon hem 
niet eens alleen een boodschap in het dorp laten 
doen, want hij kon de weg terug niet meer in 
zijn uppie terugvinden. Een normaal gesprek 
was ook niet meer met hem te voeren, hij was 
na één minuut alles vergeten. Ook zijn libido 
was door de oplosmiddelen verdwenen. Haar 
huwelijk was naar de klote, zoals we dat zeggen. 
Van haar man was niet alleen het huwelijk naar 
de klote maar ook zijn hele leven. Dan ben je 47 
jaar en is je hoofd leeg. En dat allemaal omdat 
je het beste schilderwerk wilde leveren. Uiter-
aard hoef ik u niet te vertellen dat iedereen, zijn 
voormalige werkgevers en de verffabrikanten 
van die prachtige oplosmiddelrijke verven, hun 
handen in onschuld wasten. 

De moraal van dit verhaal: doe je stinkende best 
om vakwerk te leveren, maar laat dit nooit ten 
koste gaan van je eigen gezondheid. Dat is het 
niet waard! 
 
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

Om 08:45 uur arriveren Martin en Demi 
in Deventer. Belangrijk gereedschap zoals 
boormachines gaat mee naar boven. 
Voordat ze starten, wordt de ruimte 

afgedekt. Vervolgens beginnen 
ze in lagen 
onderdelen 
van het oude 
dakraam eruit 
te halen: eerst 
het kanteldeel en 
daarna met behulp 
van een breekijzer, 
het kozijn.

Nadat het oude dakraam is verwijderd, 
halen Martin en Demi rond 09:45 uur het 
nieuwe raam uit de bus. Net als bij het oude 
dakraam halen ze de onderdelen uit elkaar. 
Het kozijn wordt als eerste gemonteerd, 
waterpas afgesteld en getest op prestatie. 
Als dit allemaal klopt worden dezelfde 
stappen herhaald met het tuimelvenster. 
Bij een vervanging van een dakraam moet 
het nieuwe gootstuk goed passen, daarom 
hebben Martin en Demi aanpassingen 
gemaakt. Daarna zorgen ze dat de 
gekoppelde onderdelen goed haaks op elkaar 
aansluiten en waterpas afgesteld zijn.

 Leeg hoofd  

In deze editie van de Clubkrant: 
een column van Charles Verhoef, 
voorzitter Zelfstandigen Bouw.

Als alles klopt en past, kan 
de buitenkant helemaal 
dichtgemaakt worden. Pas 
dan wordt het tuimelvenster 
ingehangen. Zodra deze basis 
helemaal af is, is het om 
10:30 uur tijd voor een  kop 
koffie met wat lekkers.

11:00 uur: na de 
pauze zijn er nog 
een paar laatste 
afwerkingen voor de 
buitenkant. De waterkerende manchetten worden met een nietmachine 
vastgezet. Zodra die vastgezet zijn, kunnen de gootstukken gelegd 
worden. Deze nieuwe standaard gootstukken zijn voorzien van flex foam. 
Dit zorgt ervoor dat de gootstukken mooi aansluiten onder de dakpannen.

Voor een waterdichte aansluiting 
bevindt zich onder elk raam een 
loodslab. Terwijl Martin om 
11:15 uur de dakpannen schuin 
slijpt, zorgt Demi voor een mooie 
aansluiting tussen de onderkant van 
de pannen en de loodslab. Tussen de 
goot en de pannen laten ze drie tot 
zes centimeter ruimte zitten. Dit zorgt 
ervoor dat de afwatering en ophoping 
van het vuil goed weg kan lopen. 

Om 11:30 is het 
dakraam gereed. De 
bewoners worden 
door Martin en Demi 
geïnformeerd over 
de werking en het 
onderhoud. Op verzoek 
van de bewoners 
heeft het dakraam een 
buitenzonwering en 
een verduisteringsgordijn. 
Het dakraam biedt genoeg 
licht in de slaapkamer, 
maar door het gordijn naar 
beneden te trekken kan men 
ook goed slapen.
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     Dit jaar organiseert 
VELUX op vier unieke 
locaties evenementen om 
iedereen kennis te laten 
maken met de nieuwe 
VELUX lichtkoepel gebogen 
glas. Afgelopen 27 juni 
verzamelden vaklui zich in 
Nijmegen. Onder het genot 
van een biertje zagen zij 
onder andere de onthulling 
van de nieuwe koepel en de 
live opbouw van een VELUX 
dakkapel. Hoe zag deze meer 
dan geslaagde avond er 
precies uit?

VELUX evenementen voor montagebedrijven van start!

Onthulling lichtkoepel gebogen glas

Nadat Leeuwarden op 20 juni de primeur had, was het op 
27 juni de beurt aan Nijmegen. Het prachtige Fort Lent 
liep aan het einde van de middag vol met belangstel-
lenden. De onthulling van de VELUX lichtkoepel gebogen 
glas stond op de agenda maar dat was lang niet alles. Ook 
werden de details betreffende de Wet Kwaliteitsborging 
uit de doeken gedaan. Daarnaast werd er live een VELUX 
dakkapel opgebouwd en was er een VELUX Modulaire 
Lichtstraat te bewonderen. 

In een speciale ruimte kon aan de hand van een VR-Bril, 
de VELUX fabriek in 3D worden bezocht. Het hele produc-
tieproces tot en met het testen van de materialen werd 
hierbij uitgelicht. Wie wilde kon bovendien zijn bus bij 
aankomst gelijk in de speciaal voor de dag ingerichte was-
straat plaatsen om hem na het evenement weer gewassen 
terug te vinden. Genoeg te beleven dus! 

“Een revolutie op het dak”
Rond 16:30 uur opent Henk Brugman, VELUX Account 
Manager voor Zuid-Oost Nederland, het evenement door 
alle aanwezigen hartelijk welkom te heten. Daarna is het 
woord aan Senior Account Manager Iwan Engelen, voor 
het moment van de avond: de onthulling van de VELUX 
lichtkoepel gebogen glas. Engelen: “Zie hier de nieuwste 
VELUX revolutie op het dak”. Hij gaat kort in op verschil-
lende aspecten die de koepel zo uniek maken: de elegante 
uitstraling door het gebogen glas, de unieke CurveTech 
technologie die zorgt voor een goede afwatering en helder 
zicht naar buiten, de montage op 0° – 15° en de 66 mm 
harde beglazing. 

Opbouw dakkapel en nieuwe regelgeving
Nadat Channel Marketeer Pier Bosscher het publiek een 
korte uitleg geeft over de verschillende soorten dakkapel-
len, start het eerste deel van de live opbouw van de dak-

kapel. In het eerste deel krijgen de aanwezigen de opbouw 
tot aan het plaatsen van de gootstukken te zien. Hierna 
is het woord aan Jeroen van der Eeze van SKG-IKOB. Hij 
geeft in zijn presentatie uitleg over de uitgangspunten en 
gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging (meer over deze 
wet op pagina 7).

“Bedankt voor jullie komst”
Al dit luisteren maakt natuurlijk hongerig. Gelukkig is ook 
aan de inwendige mens gedacht. Er worden zakken friet 

uitgedeeld en in een speciale ruimte zijn broodjes saté en 
hamburger te krijgen. Na deze versnaperingen, gaat de 
avond verder aan de hand van het tweede deel van de live 
opbouw van de dakkapel. Deze wordt onder luid applaus 
afgerond. De avond wordt afgesloten door Pier Bosscher: 
“allemaal bedankt voor jullie komst en bijdrage aan dit 
evenement”. Er wordt ook nog een prachtige BBQ verloot. 
Engelen Vakwerk blijkt de gelukkige winnaar. Het is de 
kers op een zeer geslaagd evenement!

Ook benieuwd naar de VELUX lichtkoepel gebogen glas en zin in een gezellige avond? 
Voor het evenement in Groenekan en Breda zijn nog plaatsen vrij. 
Schrijf je in via: www.velux.nl/professionals/downloads_tools/monteren/velux-club/events

20 juni  Leeuwarden, Paviljoen De Leyen
27 juni  Nijmegen, Fort Lent
19 september Utrecht, Fort Voordorp (Groenekan)
28 september Breda, De Koepel

Schrijf
je nu
in
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Willems Weetje 

     Aansprakelijkheid. Het is een woord dat de laatste maanden steeds vaker in het nieuws te 
horen is. Of het nu de mondige consument is die snel de verantwoordelijkheid voor gebreken 
aan de leverende/monterende partij wil geven of de overheid die wetten aanpast om de 
consument een stevigere positie te bieden in het geval van een geschil. We hebben er allemaal 
mee te maken, of we willen of niet. Het is een feit dat logisch nadenken, duidelijk bespreken 
en afspraken vastleggen aansprakelijkheidsgeschillen kan voorkomen. Voorkomen is tenslotte 
beter dan genezen.

Ongenode gasten en boerenverstand

Tijdens een adviesgesprek kun je al rekening houden met veiligheid in de breedste zin van het woord. Kijk om je 
heen, zijn er situaties waarvan je al op gevoel kunt inschatten dat hier in potentie gevaar dreigt? Kan een kind 
gemakkelijk uit het raam klimmen omdat het raam laag wordt geplaatst? Onder 850 mm moet er volgens het 
Bouwbesluit bijvoorbeeld zelfs een doorvalbeveiliging worden toegepast. Ook moeten ramen die zijn geplaatst 
onder deze hoogte zijn voorzien van gelaagd veiligheidsglas. Het zou verstandig zijn om gelaagd glas te 
gebruiken in situaties waar mensen onder het raam doorlopen of verblijven. Een goed voorbeeld hiervan is een 
dakraam boven een bed of trapopgang. Openingsbegrenzers en gelaagd glas zijn standaard leverbaar.

Kijk verder ook eens naar de buitensituatie. Kunnen ongenode gasten het raam eenvoudig bereiken en 
hun slag slaan? Het Bouwbesluit geeft aan dat ramen en deuren die zijn geplaatst 
binnen een hoogte van 5,5 meter van het maaiveld, altijd uitgevoerd moeten zijn 
in inbraakwerendheid weerstandklasse 2. Ook moet er worden gekeken naar 
opklimbaarheid. De regel voor ‘opklimbaarheid’ is vastgelegd tot een hoogte van 
3,5 meter. Er wordt uitgegaan van bijvoorbeeld een klikobak. Deze kan tegen de 
gevel worden gezet om verder door te klimmen. Kijk naar de buitensituatie en ik 
weet zeker dat je prima zelf in staat bent om te zien of er een kans is dat een 
gelegenheidsinbreker eenvoudig naar het raam kan klimmen of niet. 

VELUX heeft producten in het programma om deze ongenode gasten buiten 
te houden. Houten en polyurethaan dakramen en alle VELUX lichtkoepels 
zijn standaard inbraakwerend en voldoen aan de eisen. Daarbij zijn deze 
ramen ook uitgevoerd met letselveilig gelaagde (dubbel of 
drielaags) beglazing. Zo sla je twee vliegen in een klap! 
Je hoeft voor het monteren van deze producten 
geen extra inbraakwerende rekwerken of extra 
sloten te plaatsen én het kan heel veel leed voor de 
consument voorkomen. Ook vermijd je langslepende 
aansprakelijkheidsgeschillen. Als je er maar met kennis 
en een beetje boerenverstand naar wilt kijken.

Groeten van Willem


