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Het moet nú anders!
Door gebrek aan zonlicht ontstaat ook vitamine D-tekort, wat vermoeidheid 
en een slecht humeur kan veroorzaken. Experts schatten dat tot 30% van 
de wereldbevolking last heeft van SAD (Seasonal Affective Disorder of 
winterdepressie). De exacte oorzaak van SAD is niet volledig bekend, maar 
het is vaak gekoppeld aan verminderde blootstelling aan zonlicht.

Zonder actie worden deze problemen alleen maar erger. We moeten opnieuw 
nadenken over de manier waarop we binnenshuis leven. Van particulieren 
tot architecten, van jij als aannemer tot overheden, we hebben allemaal de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze gebouwen een gezonde 
omgeving hebben. We moeten op een andere manier gaan ontwerpen, 
bouwen en leven. 

Sommige oplossingen zijn eenvoudig en sommige vereisen fundamentele 
veranderingen in de samenleving. Maar het kan gedaan worden - we moeten 
nu handelen, samen!

De reis begint hier
Al meer dan 75 jaar zet VELUX zich in om de levenskwaliteit van mensen te 
verbeteren door ervoor te zorgen dat gebouwen voldoende daglicht en frisse 
lucht krijgen. De gezondheidsvoordelen hiervan zijn nu wetenschappelijk 
bevestigd, maar er is nog een lange weg te gaan voordat iedereen begrijpt 
dat verandering echt nodig is.

Gelukkig staan we er niet alleen voor in deze reis. We werken samen met 
belangenverenigingen zoals het Longfonds en wereldmarktleiders in de 
bouwindustrie om betere gebouwen te maken. Onze oplossingen kunnen niet 
alle problemen van de Indoor Generation oplossen, maar we kunnen wel een 
bijdrage leveren aan een beter binnenklimaat.

VELUX ACTIVE is één van de producten die kan 
helpen. Op de volgende pagina lees je hier alles over!

De verontrustende 
feiten over de Indoor 
Generation 
      We brengen 90% van onze tijd binnen door en onze 
huizen zijn zo goed geïsoleerd dat er te weinig frisse lucht 
en daglicht binnenkomen. Vandaag de dag leven 84 miljoen 
Europeanen in gebouwen die zo vochtig en beschimmeld zijn 
dat ze een potentiële bedreiging vormen voor hun lichamelijke 
en geestelijke welzijn. Deze slechte binnenlucht kan hoofdpijn, 
pijnlijke ogen, allergieën, astma en erger veroorzaken. De kans 
op astma is zelfs 40% meer!
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Ventileren dankzij sensoren
De dakramen, rolluiken en raamdecoratie uit de VELUX INTEGRA® serie zijn 
gekoppeld aan een NETATMO-sensor en een app. De sensor meet voortdurend de 
temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit (CO2-gehalte). Zijn deze drie 
niet in balans dan sluiten de raamdecoratie en rolluiken of opent het dakraam in die 
ruimte automatisch. Gelukkig houdt het dakraam ook de lokale weersvoorspelling 
in de gaten: de ramen, raamdecoratie en rolluiken sluiten om de warmte buiten te 
houden. De regensensor van de INTEGRA® dakramen zorgt ervoor dat de ramen 
automatisch sluiten als het gaat regenen.

Aan de veiligheid is ook gedacht. Het is namelijk mogelijk om bij iedere uitgang van 
de woning een schakelaar te installeren. Als de klant deze bij het verlaten indrukt, 
sluiten de dakramen automatisch tot de veilige ventilatiestand. De klant hoeft 
overigens niet te wachten tot de ramen zelf open gaan, ze zijn ook makkelijk via de 
app te bedienen. En extra leuk voor de Apple HomeKit-gebruiker: dit systeem is te 
koppelen, zodat Siri op commando het dakraam opent!

Dus ben je bij een klant die een (nieuwe) daglichtoplossing laat plaatsen of wil 
de klant zijn huidige INTEGRA® dakraam upgraden en smart maken? Of wil de 
klant zijn handmatig bediende dakramen ombouwen naar INTEGRA® ramen met 
behulp van een ombouwset? Pak die adviesrol dan op en vertel jouw klant over de 
voordelen van VELUX ACTIVE! 

Praktische zaken
VELUX ACTIVE is toepasbaar op alle VELUX INTEGRA®  dakramen, rolluiken en 
buitenzonwering en raamdecoratie. Deze producten worden standaard geleverd 
met de nieuwe INTEGRA® wandschakelaar en is te upgraden naar VELUX ACTIVE 
waardoor je de woning van jouw klant smart maakt. 

Het starterspakket voor een gezonder binnenklimaat kost je klant € 249,-. Dit 
pakket bestaat uit één gateway, één sensor en één vertrekschakelaar. De gateway 
koppelt het dakraam met de sensor, schakelaar en WiFi. Het advies is om in iedere 
ruimte met een VELUX INTEGRA® dakraam ook een sensor te plaatsen, een extra 
sensor kost € 99,-. Er kunnen maximaal tien sensoren aan één gateway gekoppeld 
worden. Wij raden tevens aan om bij iedere uitgang een vertrekschakelaar te 
installeren, zo vergeet de klant nooit de dakramen te sluiten. Er kunnen tot vijf 
vertrekschakelaars op één gateway en deze zijn bij te bestellen voor € 49,-.

Help je klant met VELUX ACTIVE 
aan een gezonder binnenklimaat
      Wij, de Indoor Generation, zijn gemiddeld 90% van onze tijd binnen. 
Eén van de grootste uitdagingen voor onze generatie is het creëren van 
een gezond binnenklimaat. Het ontbreekt consumenten echter vaak aan 
bewustzijn rondom dit thema. Veel mensen denken er nog altijd niet aan om 
een raam open te zetten om te luchten. Om jouw klant een handje te helpen 
is VELUX ACTIVE with NETATMO ontwikkeld. Een volautomatisch systeem, 
dat zelf weet wanneer een dakraam open moet. Je klant ervaart de positieve 
bijwerkingen van een gezond binnenklimaat zonder er moeite voor te doen! Nieuw! VELUX ACTIVE with NETATMO
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    Jaarlijks produceren we in Nederland 23 miljoen ton bouwafval. Ook VELUX 
dakramen belanden op die berg, tot vandaag. Wij introduceren met trots: de VELUX 
take-back-service! Lever je oude dakramen in en wij zorgen ervoor dat het hout, glas 
en aluminium wordt hergebruikt. Ook jij kunt dus heel eenvoudig je steentje bijdragen 
aan het recyclen van afval in de bouw.

Simpel en effectief!
De VELUX take-back-service is een samenwerking met afvalverwerker 
en recycle-specialist SUEZ. SUEZ zorgt voor een speciale container op de 
bouwplaats, jij zorgt ervoor dat de oude dakramen daarin terechtkomen en 
je meldt het wanneer de container vol is. Vervolgens worden de dakramen 
gedemonteerd in een sociale werkplaats. Het is simpel en zeer effectief. 
Hiermee draag je wel bij aan een CO2-reductie van 28% over de totale 
levenscyclus van de dakramen.

Recycle dat 
dakraam met 
de VELUX 
take-back-
service!

Wat moet ik doen?
Het is heel simpel. Het enige dat je hoeft te doen is de oude dakramen 
apart inzamelen wanneer je ze uit een gebouw verwijdert.

• Bestel bij VELUX Nederland de speciale dakraamcontainer.

• SUEZ brengt de afsluitbare container, die hun eigendom blijft, en haalt 
 hem op wanneer je deze bij hen als vol meldt.

• De oude VELUX dakramen worden door SUEZ naar een sociale 
 werkplaats gebracht. Daar worden ze gedemonteerd, waarna het 
 glas, hout en aluminium wordt hergebruikt in nieuwe producten.



5OKTOBER 2018   EDITIE 02

Wie ben je?
Mijn naam 
is Chamaro 
Hartman en 
ik ben 36 
jaar. Ik woon 
in Maarssen, 
ben getrouwd 
en heb twee 
prachtige 
kinderen: een 
dochter en 
een zoon. 

Hoe lang werk je bij VELUX Nederland?
Ik werk nu bijna een jaar voor VELUX 
Nederland op de afdeling Customer 
Operations. Als Customer Operations 
medewerker beantwoord ik voornamelijk 
de telefoon voor dealers en installateurs 
die vragen hebben over onze producten, 
leveringen en prijzen. Daarnaast adviseer 
ik de klant ook over onze producten en 
hoe en waar deze toe te passen zijn.

Wat doe je in je vrije tijd?
Het liefst breng ik zo veel mogelijk 
tijd door met mijn gezin, familie en 
vrienden. Daarnaast vind je mij vaak in de 
sportschool, ik sport namelijk ook erg graag.

Welke tip heb jij voor VELUX 
Clubleden?
Als tip zou ik graag mee willen geven 
dat er erg veel (technische) informatie 
te vinden is op onze website, in de sectie 
voor professionals. Hier vind je ontzettend 
veel behulpzame informatie en tips, 
zoals montage instructies of technische 
tekeningen. Doe daar dus je voordeel mee!

Wat doe jij het liefst op een 
regenachtige herfstdag? 
Op een regenachtige herfstdag doe ik 
eigenlijk niets anders dan in mijn vrije tijd. 
Ik ben dan het liefst in de sportschool of 
lekker thuis met mijn gezin!

Even voorstellen… 
Chamaro Hartman 

Wil jij maatschappelijk verantwoord 
omgaan met je bouwafval? Neem voor 
het aanvragen van een container of 
meer informatie contact op met 
VELUX Nederland, afdeling 
Commercial Support via sales.support@velux.nl 
of 030-66 29 670.

Goed om te weten!
De VELUX take-back-service is niet gratis maar wel heel goedkoop. Het 
is voordeliger dan het afvoeren van regulier bouw- en sloopafval. De 
dienst zonder winstoogmerk kost € 5,- per VELUX dakraam, ongeacht 
het formaat. Wil je gebruikmaken van de take-back-service? Houd dan 
rekening met de volgende punten:

• De dienst is alleen toepasbaar op grenenhouten VELUX dakramen 
 (meest voorkomende typen GGL, GHL en GPL). Andere merken of 
 VELUX producten van kunststof zijn uitgesloten.

• De ruiten moeten intact zijn, dakramen met kapot glas mogen niet in de 
 container. Dit om de veiligheid van werknemers op de sociale 
 werkplaats te garanderen.

• Omdat jij weet waar, wanneer en hoelang je ergens aan het werk bent, 
 dien je de vergunning voor de container zelf aan te vragen.

Afdeling Customer Operations – het professionals team

We’ll 
take ‘m 

back!
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Handig voor jou!

            Ga uit je         
               dak met
            VELUX      
         Rewards!

Verdien nu het hele jaar door VELUX Rewards op alle 
VELUX producten*, inclusief alle VELUX dakramen en 
raamdecoratieproducten. Zo verdien je op een GGL SK06 of 
GGL MK04 al € 5,- aan VELUX Rewards punten. Maak als 
montagebedrijf dus snel een account aan op www.velux.nl/
rewards, upload jouw factuur en geef je verdiende euro’s uit 
aan de dingen waar je van houdt! 

*Met uitzondering van blank afgelakte ramen, toebehoren en 
losse gootstukken

Volg jij VELUX Club al op Facebook? 

Door deze pagina te volgen ben je altijd op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Daarnaast geven we ook 
regelmatig tips en beantwoorden we veel voorkomende vragen 
(FAQ). Ontzettend handig dus! Als je een vraag hebt of als je 
iets leuks te delen hebt, kan dat natuurlijk ook. 

De VELUX Club 
Facebookpagina

Neem eens een kijkje op www.facebook.nl/veluxclub!
PS We geven ook regelmatig leuke prijzen weg via deze Facebookpagina.

VELUX
 Rewards
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MyDaylight app
Hoe ziet de droomkamer van jouw klant eruit? 

De VELUX MyDaylight app visualiseert, in 360° en 
3D, hoe daglicht een kamer groter en aantrekkelijker 
maakt, zodat jij en de klant direct een beeld hebben van 
het mogelijke eindresultaat van een kamer. In de app 

Handige offertemaker
Speciaal voor aannemers: 
de VELUX offertemaker!

Met deze tool maak je op een heel 
eenvoudige manier een offerte voor de 
klant. Alle VELUX producten en prijzen 
zijn aanwezig in het systeem, waardoor 
je in een handomdraai een professionele 
offerte de deur uit kan doen. De offerte 
kun je naar eigen wens aanpassen. Je 
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen alleen 
de totaalprijs te laten zien of om ook 
opmerkingen over individuele afspraken 
te tonen. Je kunt de offerte personaliseren 
door je bedrijfslogo toe te voegen. 

Ga naar www.offerte.velux.nl en maak je account aan.

vind je ook voor iedere ruimte in huis inspiratiefoto’s, 
die je vervolgens natuurlijk weer kunt toepassen in de 
kamer van de klant. De app is gratis te downloaden en 
beschikbaar voor iOS en Android. 
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NIEUW! PV-workshop
Er worden steeds vaker zonnepanelen geplaatst op daken. 
Echter, hoe komt daglicht binnen als het dak vol met 
panelen ligt? VELUX heeft diverse integratieoplossingen 
voor dakramen en pv-panelen. Kom naar de PV-workshops 
op 16 en 23 november en ontdek hoe je een dakraam 
naadloos aansluit op pv-panelen. Kijk voor meer informatie 
op www.velux.nl/trainingen.

VELUX ACTIVE en INTEGRA® module 
Leer de commerciële voordelen kennen van het verkopen 
van VELUX INTEGRA® producten en VELUX ACTIVE with 
NETATMO. Ontdek hoe eenvoudig het is om deze producten 
te monteren en VELUX ACTIVE in te regelen bij je klanten.

Basismodule 
Dit is de ideale basis als je wel met VELUX producten werkt 
maar nog nooit een VELUX training hebt gevolgd. De module 
combineert het verbeteren van je adviesvaardigheden 
(theorie) en het verbeteren van je vaardigheden bij het 
monteren van VELUX producten (praktijk).

Renovatiemodule 
Ontdek welke mogelijkheden er liggen op de 
renovatiemarkt! Tijdens deze training krijg je tips en 
adviezen die je kunt gebruiken bij het uitvoeren van een 
renovatieproject. De wetten, normen en richtlijnen uit onder 
andere het Bouwbesluit, vormen hierbij een leidraad. 

Geef je op voor een 
gratis VELUX Training!
    Wil jij één van de vele gratis trainingen van VELUX 
bijwonen? Hieronder zie je welke trainingen er komende 
maanden op de planning staan.

Bezoek www.velux.nl/training voor de actuele 
data en om je in te schrijven!

VELUX dakkapellen
Deze VELUX dakkapellen training maakt het VELUX 
aanbod voor de dakkapellen markt in Nederland inzichtelijk. 
Daarnaast zal er een VELUX dakkapel serre worden 
opgebouwd onder de begeleiding van een ervaren monteur. 

Plat dak – modulaire lichtstraten 
Ben je benieuwd naar onze plat dak producten zoals 
lichtkoepels? Wil je zien hoe eenvoudig een VELUX 
modulaire lichtstraat kan worden geïnstalleerd? Volg dan 
de training plat dak – modulaire lichtstraten. In slechts 
één dagdeel traint één van onze vakkundige monteurs je in 
het monteren!
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                           De voordelen 
van raamdecoratie in de 
wintermaanden

          De voordelen van rolluiken in de zomermaanden  
  zijn bij veel particulieren wel bekend. Dat je er ook   
   juist in de wintermaanden veel profijt van hebt, 
weten veel minder klanten. Rolluiken werken mee aan 

het buitenhouden van de kou en het binnenhouden van 
warmte en daarmee aan het besparen van energie. Wie 

VELUX rolluiken op het dakraam plaatst, zorgt voor een 
extra isolatielaag die de warmte-isolatie in de winter tot 
wel 14% verbetert! 

ClubTip

Slim omgaan met warmte 
Het is van belang om zoveel mogelijk te profiteren van de energie die de 
natuur ons biedt. Zo is het vooral in de winter belangrijk om gebruik te 
maken van passieve zonne-energie: de zon benutten zonder panelen of andere 
apparatuur in te zetten. Wie handig profiteert van het zonlicht dat de winter 
te bieden heeft, zorgt voor meer comfort in een woning maar ook voor een 
dalende energierekening en CO2-uitstoot. 

Het is echter ook zeer belangrijk om deze gratis warmte binnen te 
houden op de momenten dat de zon niet meer schijnt. Het voordeel van 

rolluiken mag hierbij niet worden onderschat: de warmte-isolatie kan tot 14% worden 
verbeterd. Ook VELUX raamdecoratie zoals verduisterende rolgordijnen en plisségordijnen kunnen 
een aanzienlijke bijdrage leveren aan de isolatie van het dakraam. Het slim binnenhalen en 
binnenhouden van warmte levert je klant veel op.

Efficiëntie door smart home oplossing
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een woningautomatiseringssysteem zoals VELUX ACTIVE 
with NETATMO zorgt dit voor een nog efficiënter energiegebruik. Deze smart home oplossing kan 
zo worden ingesteld dat overdag optimaal gebruik wordt gemaakt van de zonnewarmte en
‘s avonds en ‘s nachts van de isolerende eigenschappen van het rolluik. Zo wordt op een 
eenvoudige manier energie bespaard en een uitgebalanceerd binnenklimaat gecreëerd.

Veel voordelen voor je klant
Door optimaal gebruik te maken van daglicht, natuurlijke ventilatie en rolluiken in een woning 
wordt de uitstoot van CO2 teruggedrongen, energie bespaard, het milieu gespaard en tegelijk een 
comfortabel wooncomfort gecreëerd! Veel voordelen dus, vergeet je klant hier niet op te wijzen!

Warmte-
isolatie kan via rolluiken tot 14% worden verbeterd!

Met alle aandacht die er tegenwoordig is voor 
het milieu, wordt ons klimaat steeds schoner. 
Het Klimaatakkoord zet ons aan nul-op-de-
meter-woningen te bouwen. Of anders gezegd 
potdichte woningen te bouwen. Achter prachtige 
bureaus in glanzende kantoren hebben ze be-
dacht dat huizen geen kier, naad of spleet meer 
mogen hebben. Allemaal om de kinderen van 
onze kinderen een toekomst te geven. Diezelfde 
slimme mensen achter die bureaus hebben zich 
gelukkig wel gerealiseerd dat er dan wel gezorgd 
moet worden voor goede ventilatie. Ventilatie 
die er natuurlijk niet toe mag leiden dat we 
straks woningen hebben van 1-op-de-meter. 

Ik hoef u niet te vertellen dat de werkelijkheid 
vaak net even anders is dan de theoretische te-
kentafelmodellen. De toekomst van de kinderen 
van onze kinderen wordt namelijk bedreigd door-
dat de opa’s en oma’s van de kinderen van onze 
kinderen steeds vaker last krijgen van voortdu-
rende hoofdpijnen, allergieën, astma en andere 
kwalen. Die prachtige potdichte woningen leiden 
in praktijk nogal eens tot woningen vol met 
vocht, schimmel en weinig zuurstof. Voor je het 
weet zijn we over 10-20 jaar onvruchtbaar dank-
zij die prachtige nul-op-de-meter. De toekomst 
van de kinderen van onze kinderen bestaat dan 
niet meer. 

Optimistisch als ik ben, zie ik wel voordelen aan 
deze ontwikkeling. En dat is het keren van de 
trend dat je alleen nog maar geslaagd bent in 
het leven als je een goede kantoorbaan hebt. En 
doctorandus voor je naam mag zetten. Buiten 
werken wordt door verstikkende woningen en 
kantoren steeds aantrekkelijker. Ik droom van 
een tijd dat de kinderen van onze kinderen als 
succesvol worden gezien als ze in hun elektrische 
bus naar een opdracht rijden waar ze hun vak-
manschap in de schone buitenlucht ten volle tot 
zijn recht kunnen laten komen.
 
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

Verstikkend

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



10

      We volgen Ruben Schenk van exKLUSief, VELUX Montagepartner vanaf het eerste uur. Ruben komt, met 

zijn eenmanszaak, al bijna twintig jaar bij klanten over de vloer voor verbouwingen en renovaties. Vandaag is 

Ruben terug bij zijn vaste klanten in Nijmegen, waar hij zes jaar geleden voor het eerst was om dakvensters te 

vervangen. Twee jaar geleden werd exKLUSief weer ingevlogen om de uitbouw te renoveren, toen is ook een 

VELUX INTEGRA® lichtkoepel met elektrisch plisségordijn gemonteerd. Omdat de ruimte intensief gebruikt 

wordt om te werken en te koken is er veel behoefte aan een fris en gezond binnenklimaat. Ruben adviseerde 

VELUX ACTIVE, het slimme systeem waarmee de koepel automatisch opent bij een te hoge CO2-waarde, 

temperatuur en/of luchtvochtigheid in de kamer.

De werkdag van een montagepartner: 
Ruben Schenk

11:00 uur: Ruben arriveert bij de klant, 
alles wat hij vandaag nodig heeft, zit in een 
compact VELUX doosje. Onder het genot van 
een kopje koffie legt Ruben de klant uit wat hij 
vandaag, aan de hand van documentatie van 
VELUX, gaat monteren.

VELUX ACTIVE with NETATMO is een technische 
installatie, in combinatie met een app, welke enkel 

gekoppeld kan worden aan producten uit de VELUX 
INTEGRA® serie. Ruben toont welke onderdelen gemonteerd 

worden; een gateway, slimme sensor en vertrekschakelaar. 
De klant downloadt de VELUX ACTIVE app, waarna de 

gateway gekoppeld kan worden aan zijn telefoon. 
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11:15 uur: Na het installeren van de app 
op de smartphone van de klant, kan de 
gateway gekoppeld worden. Dat gaat 

eenvoudig, de app vertelt precies welke 
stap je moet nemen om de koppeling te 
voltooien. Na het koppelen kan de klant 
in het menu van de app een woning en 
kamers aanmaken, zodat de INTEGRA® 

producten in iedere ruimte afzonderlijk 
geregeld kunnen worden.

Samen met de klant verdiept Ruben zich in 
de documentatie over de koppeling van de 

tweerichtingsschakelaar, de bestaande afstandsbediening 
dient een kopie te sturen aan de gateway van alle 

aanwezige VELUX INTEGRA® producten. Als ze in dit 
proces even vastlopen, wordt de VELUX customer care 

afdeling ingeschakeld voor ondersteuning, waarna 
het koppelen direct lukt. Nu kan de lichtkoepel via de 

afstandsbediening én de app bediend worden. De klant ziet 
dat het werkt en is blij met het systeem!

De volgende stap is het koppelen van de sensor en de 
vertrekschakelaar aan de gateway. Vervolgens kan de klant in 
de app de sensor aan de eerder aangemaakte kamer koppelen.

12:00 uur: Een kleine drie kwartier later 
is het systeem geïnstalleerd. Ruben laat 
nog even zien hoe de vertrekschakelaar 
werkt. Bij het verlaten van de woning 
drukt de klant het slotje in, waardoor de 
INTEGRA® producten sluiten. Het raam 
blijft dicht, zelfs als de sensor aangeeft 
dat de CO2-waarde, temperatuur en/of 

luchtvochtigheid te hoog is. Pas na het deactiveren van de vertrekschakelaar bij thuiskomst, kan het raam weer openen op commando 
van de sensor. “Je kunt de vertrekschakelaar ook op afstand activeren in je app, handig als je twijfelt of het raam wel dicht is!”, legt 
Ruben uit. Hij laat weer een tevreden gebruiker achter met hun nieuwe slimme VELUX ACTIVE with NETATMO systeem.



Club

Willems Weetje 

     Als vakman weet je het als geen ander: elke klus is anders. Ondanks een goede 
voorbereiding kom je af en toe in onvoorziene situaties terecht. Soms werk je simpelweg met 
een nieuw product waar je nog wat minder ervaring mee hebt. Hulp op afstand kan op dat 
soort momenten zeer prettig zijn. Montagebedrijven kunnen dan ook al jaren via een direct 
telefoonnummer bij de VELUX customer support terecht voor technische vragen en technische 
voorlichting. Onlangs voegden we een nieuwe dimensie toe aan deze dienst: videobellen!

De techniek staat namelijk niet stil en ook onze service gaat natuurlijk met zijn tijd mee. Het is 
tegenwoordig dan ook mogelijk om via videobellen in contact te komen met customer support! Een beeld 
zegt ook tijdens een klus namelijk meer dan duizend woorden. Je bent bezig, loopt ergens tegenaan waar 
je zelf niet helemaal uitkomt en wil direct laten zien wat het probleem is. Het kan aan de andere kant voor 
een klantenservice erg handig zijn als ze vervolgens letterlijk de oplossing in beeld kunnen brengen. Dit is 
vanaf nu dus mogelijk!

We kunnen je visueel antwoord geven op al je vragen. Hoe werkt het dan precies? Je geeft tijdens het 
telefoongesprek met onze servicemedewerker aan dat je vragen hebt waarbij je graag beeld wil laten 
zien of dat een visueel antwoord gewenst is. Je zult dan worden teruggebeld met de speciale VELUX 
hulptelefoon, waarbij we via WhatsApp een videoverbinding tot stand brengen. Hiermee kunnen we je 
meenemen naar onze eigen showroom om een uitleg van een product te visualiseren, of je kunt zelf een 
probleem dat je in de praktijk tegenkomt laten zien. Zo kun je eventuele knelpunten voor of tijdens een 
installatie nog efficiënter oplossen!

Je kunt VELUX Customer Support bereiken via: 030-6629 629.

Veel groeten van Willem

Profiteer van het gemak van videobellen


