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Wie ben je?
Richard van Wijngaarden. 

Hoe lang werk je al bij VELUX Nederland?
Sinds 1 juni 2014.

Wat doe je in je vrije tijd?
Kennis vergaren is één van mijn hobby’s. Regelmatig ben ik daarom 
met mijn vriendin in een museum te vinden of in een andere 
educatieve omgeving. Ook reizen we graag, om onszelf te verrijken 
met cultuur, maar ook omdat we van avontuur houden. Daarnaast 
breng ik als groot autofan veel uren achter het stuur door. Zo nu 
en dan op een circuit, maar vooral in tourritjes. Heerlijk met de 
wind door de haren in de cabrio.

Om het leven fris en dynamisch te houden probeer ik zoveel mogelijk 
diversiteit aan te brengen en zo min mogelijk in ritmes te vervallen. 
Gezondheid, vitaliteit en het maximale uit iedere nieuwe dag halen: 
dat zijn dingen waar ik vaak bij stil sta. Iedere dag is belangrijk!

Wat is je functie binnen VELUX Nederland?
Ik ben Account Manager voor rayon Zuidwest-Randstad. Dat beslaat 
Den Haag, Rotterdam, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Waar bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit?
De producten van VELUX Nederland breed in mijn rayon 
adviseren, promoten en verkopen. Ik ben verantwoordelijk 
voor de afzet van deze producten, de service en natuurlijk 
bovenal de klanttevredenheid in mijn rayon. Dit doe ik door 
bezoeken te brengen aan dealers, aannemers, architecten, 
woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en particulieren 
en met hen mee te denken. Ik probeer actief samen met de klant 
situaties en vraagstukken in te vullen. Zo zorg ik voor offertes, 
bestekteksten, geef trainingen en nog veel meer. Daarnaast denk 
ik, ook op locatie, mee over oplossingen in projecten.   

Wat wil je de VELUX Clubleden meegeven?
Gedrevenheid, enthousiasme en passie zijn belangrijke waardes 
in het leven. Mijn motto is dan ook ‘een enthousiast mens, bereikt 
meer!’ Als je met veel passie werkt, ambitieuze maar realistische 
doelen stelt én deze nastreeft, straal je kracht en energie uit. Dat 
inspireert de mensen om je heen.

Probeer iedere dag opnieuw het beste uit jezelf te halen en jezelf 
te overtreffen. Denk na over alles wat je doet en wat je wilt 
bereiken, dit zorgt voor meer vreugde in je leven en het maakt je 
een aangenaam, inspirerend persoon.

Speciale actie voor VELUX Clubleden
Voor u als VELUX Clublid hebben we een 
speciale actie. U heeft de mogelijkheid de VELUX 
daglichtspot gratis te testen. Om kans te maken op 
één van de drie daglichtspots die VELUX Nederland 
ter beschikking stelt, dient u zich aan te melden 
met een foto van de voor-situatie. Naderhand 
vragen wij u uw ervaringen en foto’s van het 
eindresultaat met ons te delen. Daarmee maakt 
u ook nog eens kans op een beschrijving van uw 
project in een volgende editie van de Clubkrant.

Even voorstellen…. 
Richard van Wijngaarden Clubaanbieding

Test u gratis de 
daglichtspot?
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Wilt u 

zich aanmelden 

voor de 

gratis testactie? 

Maak uw interesse kenbaar door 

een mail met de gevraagde 

informatie te sturen naar

club@velux.nl

Hoe werkt het?
De daglichtspot wordt aanbevolen voor inpandige ruimten waar geen 
direct daglicht mogelijk is en die niet direct onder het dak liggen. 
• De daglichtspot met stugge buis bestaat uit een telescopische tunnel 
met twee elleboogstukken.
• De super reflecterende coating aan de binnenzijde van de tunnel zorgt 
voor een reflectiegraad tot 98%.
• De zon wordt door twee spiegeltjes de tunnel in gereflecteerd.
• Installatie is mogelijk met een afstand tussen plafond en dak van 0,8 
en 1,7 meter. Daarnaast zijn er verlengstukken beschikbaar tot 6 meter.
• De stugge buis heeft een diameter van 35 cm. Voor het hellend dak is 
er ook een diameter van 25 cm beschikbaar.
• Op het platte dak monteert u een PVC opstand met een 
polycarbonaat schaal. Op hellende daken wordt een frame toegepast, 
dat aan de buitenzijde is voorzien van een geïntegreerd gootstuk.
• Een eenvoudig te monteren plafondplaat met een gematteerd paneel 
is onderdeel van het pakket.

      De VELUX daglichtspot is de per-
fecte daglichtoplossing voor ruimtes 
waarin een lichtkoepel of dakraam 
niet mogelijk is. Ideaal voor inpandige 
badkamers, toiletruimten, kasten, trap-
penhuizen en gangen. Dit product kan 
gemonteerd worden in platte of flauw 
hellende daken met een hellingshoek 
van 0° tot 15°. Voor een schuin dak 
vanaf 15° heeft u een VELUX dag-
lichtspot voor het schuine dak nodig. 

Meer informatie: www.velux.nl/daglichtspot
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“Ventilatie is van levensbelang”

      Vorig jaar oktober werd Timmerbedrijf de Groot uit Hem gevraagd te kijken naar de mogelijkheden 

om meer licht te brengen in de gezamenlijke ruimte van zorginstelling Hart van Zwaag. “Bij aankomst 

viel mij niet alleen het weinige daglicht op, maar ook dat het er heel benauwd was”, vertelt eigenaar 

Kryn de Groot. “Ik adviseerde daarom VELUX INTEGRA® dakramen. Deze kun je op afstand en op 

voorgeprogrammeerde tijden openen en sluiten en zo het binnenklimaat verbeteren.”

Inhoud:
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2.  Clubaanbieding
3.  “Ventilatie is van 
 levensbelang”
4.  Kort nieuws
6.  Column Charles Verhoef
6.  VELUX trainingen in 2015 
7.  Modulaire lichtstraat ook 
 voor woningbouw
8.  Zolder wordt zonnige 
 buitenruimte
9.  Column Rob de Groot
10.  Update VELUX 
 marketingacties
10.  Clubtip: energielabel
11.  VELUX deelt licht
12. Willems Weetje

Hart van Zwaag is een kleinschalige woonvorm voor 
kwetsbare ouderen in Zwaag. De organisatie richt zich 
voornamelijk op ouderen met dementie en Alzheimer die 
niet op zichzelf kunnen wonen. “Het is een alternatief 
voor een verpleeghuis, maar dan luxer”, legt eigenaar Paul 
Wagenaar uit. “Er wordt veel zorg op maat geboden en er 
wordt veel met de mensen ondernomen. We proberen te 
zorgen dat mensen zich hier prettig voelen en de sfeer van 
thuis te evenaren.” 

Daglicht en ventilatie
De gezamenlijke ruimte van Hart van Zwaag was echter 
erg donker. Paul: “Alle dagen stonden van ‘s ochtends tot 
‘s avonds de lampen aan. We hadden al eerder dakramen 
in de woning laten plaatsen. Dat was zo opgeknapt dat ik 
besloot hier opnieuw voor te kiezen. Via onze aannemer 
kwam ik terecht bij dakraamspecialist Timmerbedrijf de 
Groot. Toen Kryn de Groot langskwam, viel hem gelijk 
op dat het benauwd was. Dit was een eyeopener, ik had 
nooit opgemerkt dat de luchtvochtigheid zo hoog was. 

Zijn advies was om hier INTEGRA® dakramen te plaatsen. Die bieden niet alleen daglicht, maar ook 
natuurlijke ventilatie op gezette tijden.”

Techniek staat voor niks
Uiteindelijk is Paul blij dat hij dit advies heeft opgevolgd. “De techniek van de INTEGRA® dakramen staat 
voor niets. De ramen gaan twee keer per dag automatisch open, om 7 uur ’s ochtens en 2 uur ’s middags. 
Een kwartier later gaan ze automatisch weer dicht. Af en toe doe ik ze ook handmatig open om wat 
extra frisse lucht binnen te laten.” Ook de bewoners zijn heel blij met het resultaat. Zo zegt een 92-jarige 
bewoonster: “Ik vind de nieuwe dakramen prachtig! Het is nu lekker licht en dat vind ik heel aangenaam.” 

Meer dakramen in de toekomst
De ervaringen met Timmerbedrijf de Groot zijn eveneens uitermate positief. “Het zijn hele kordate 
mensen. Ze komen hun afspraken na en werken hard”, aldus Paul. “De dakramen hebben ze binnen een 
dag geplaatst, dat vind ik een hele kunst. Bovendien heb ik goed advies gekregen en is het eindresultaat 
keurig afgewerkt. Toen een afstandbediening niet helemaal naar behoren functioneerde, kwamen ze gelijk 
langs en daarna zelfs nog eens om te vragen of alles naar wens was. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Ik 
ben dan ook van plan om meer dakramen door hen te laten plaatsen. Het licht doet de mensen namelijk 
erg goed, dat verschil is echt opmerkelijk.” 

Lees het uitgebreide artikel op: www.velux.nl/club

Timmerbedrijf de Groot geeft advies aan zorgcentrum:

Tekst:  Anne De Groot
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      Op het ZZP-plein gaf VELUX Nederland geregeld inbouwdemonstraties

      Op de Bouwbeurs 2015 was VELUX Nederland 

onder andere te vinden op het ZZP-plein

Bouwbeurs 2015

Oplossing voor ventilatie 
in situatie met veel 

omgevingsgeluid
        Acoustair uit Moerkapelle levert sinds kort een suskast die 

ook geschikt is voor de nieuwe generatie VELUX dakramen. VELUX 

Nederland en Acoustair willen de klant natuurlijk een hoogwaardige 

oplossing bieden, die net zo goed waterdicht is als een standaard 

VELUX dakraam. Om hier zeker van te zijn is deze suskast in januari 

in de VELUX windtunnel getest, met goed resultaat. 

Voor een vergrote ventilatieopening kunt u in een normale situatie 
de VELUX ZZZ 214K zelfregulerende ventilatie unit op het VELUX 
dakraam plaatsen. De zelfregulerende ventilatieopening (ZR rooster) 
wordt door winddruk nauwer of sluit zelfs helemaal. Door deze 
winddrukgeregelde ventilatie ontstaat veel minder tocht en zal de 
ruimte minder snel afkoelen in het stookseizoen. 

Met de AGV suskast van Acoustair kan de klant nu van deze 
natuurlijke ventilatietoevoer genieten zonder eventuele hinderlijke 
geluiden van buiten. Een voordeel van het gebruik van deze AGV 
suskast op een VELUX dakraam, is dat er geen extra gat in het dak 
gemaakt hoeft te worden voor een ander type luchttoevoer. De kap 
kan ook eenvoudig achteraf worden geplaatst.

VELUX adviseert om altijd de AGV suskast in combinatie met de 
ZZZ 214K te plaatsen. Met deze combinatie kunt u voldoen aan 
de bouwbesluitnormen voor ventilatie van verblijfsruimten (die 
verwijst naar de NEN 1087 en NPR 1088).

De AGV suskast wordt niet door VELUX Nederland verkocht. Voor meer informatie over de 
AGV suskast kunt u terecht bij Acoustair via 079-5931341. 

Meer informatie over de ZZZ 214K zelfregulerende ventilatie unit vindt u op www.velux.nl/
producten/ventilatie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met 
de VELUX customer service via 030-6629629.
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      Begin 2015 vonden alle huiseigenaren een voorlopig Energielabel 
op hun deurmat. Daarnaast is de EPC-eis voor nieuwbouwwoningen 
aangescherpt. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat we met 
z’n allen energiezuiniger gaan bouwen en leven. Beter isoleren is 
één van de beste investeringen in energiebesparing. En dat heeft 
weer een gunstige invloed op het energielabel.  

De isolatieproducten en -systemen van ROCKWOOL bieden voor elke isolatieklus - dak, spouw, 
vloer, wand en gevel - een praktische oplossing. Vooral dakisolatie, spouwmuurisolatie en 
vloerisolatie zorgen voor een flinke besparing in het energieverbruik en dat levert weer een 
mooie besparing op de energierekening op.   

Daarnaast biedt ROCKWOOL steenwol isolatie nog een aantal andere belangrijke voordelen: 
het zorgt voor een aangename temperatuur in huis, beschermt tegen hinderlijke geluiden, is 
brandveilig, duurzaam en heeft een zeer lange levensduur. Bovendien is ROCKWOOL steenwol 
isolatie makkelijk en snel te verwerken. 

Meer informatie over onze isolatieproducten en verwerkingsinstructies 
vindt u op www.rockwool.nl

Energie bespaar je met ROCKWOOL steenwol isolatie

                      Wilt u een optimaal geïsoleerde ruimte? Kies dan 
naast ROCKWOOL steenwol isolatie voor isolatieglas (HR++ of 
triple glas). Voor isolatie van hellende daken sluit het assortiment 
van VELUX hier perfect bij aan.

Tip

Nieuwe website VELUX gelanceerd

Meer informatie: 
www.woonkennis.nl

“63% van de 
woningeigenaren 

heeft klusplannen voor de 
komende twee jaar”

      Om consumenten nog beter van dienst te 
kunnen zijn heeft VELUX Nederland een compleet 
nieuwe consumentenwebsite gelanceerd. De 
website heeft een fris design, waarin informatie 
over alle mogelijke daglichtoplossingen nog 
sneller en makkelijker te vinden is.  

Uit onderzoek is gebleken dat consumenten op 
www.velux.nl vooral op zoek gaan naar concrete informatie 
zoals prijzen, de juiste daglichtoplossing, productinformatie 
en mogelijkheden voor raamdecoratie. Maar ook informatie 
over montage (instructies), het vervangen van oude 
dakramen, onderhoud en service zijn belangrijke redenen om 
de website van VELUX Nederland te bezoeken. De nieuwe 
website adviseert consumenten niet alleen tijdens, maar ook 
voor en na het aankoopproces. 

“Zodra iemand op velux.nl komt moet men snel de juiste 
informatie kunnen vinden. Het bieden van een optimale service 
in iedere fase van het aankoop- en montageproces staat 
hierbij centraal. De transparante vormgeving van de nieuwe 
website heeft een duidelijke routing die rekening houdt met de 
manier waarop een consument op zoek gaat naar informatie, 
de Customer Journey. Dit maakt informatie voor klanten nog 
makkelijker en sneller vindbaar,” aldus Jarl Langerak, directeur 
Marketing & Communicatie van VELUX Nederland.

De nieuwe website is sinds 20 januari jl. live. Voor professionals 
is alles bij het oude gebleven. Deze sectie wordt in de loop van 
dit jaar aangepast. 

Bekijk onze nieuwe website www.velux.nl
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Ondernemende jeugd

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

Met veel enthousiasme heb ik de uitnodiging geaccepteerd om als 
gastdocent een groep van 50 jonge leerlingen in de bouw alles te 
vertellen over de facetten van het zzp-schap. Toch ging ik die dag 
lichtelijk ongerust richting de bouwschool. De vrees dat ik met 
pennen en kauwgom zou worden bekogeld ging een beetje door 
me heen toen ik het leslokaal instapte. 

Het tegendeel bleek echter waar: ik leek in een droomwereld te zijn 
gestapt. Alle jongens luisterden - op een enkeling na - aandachtig 
naar me. Snel werd duidelijk waarom: ruim 60% van de jongeren 
heeft het plan over een aantal jaren een eigen bedrijfje te starten. 

Maar liefst 60% wil voor zichzelf beginnen! Hoe anders was dat 
in mijn jeugd. Maar nog opzienbarender: hoe verhoudt zich dit met 
de stelling van vakbonden en sommige politieke partijen dat er 
sprake is van gedwongen zzp-schap op grote schaal? Misschien 
een verschil tussen nu en straks? 

De aandacht van de groep voor mijn verhaal, over wat er allemaal 
komt kijken bij het succesvol runnen van een eigen bedrijfje, staat 
ook in schril contrast met de bewering dat velen slecht voorbereid 
de stap naar het ondernemerschap zetten. Het spervuur aan 
vragen vanuit de klas over allerlei ondernemersfacetten gaf mij 
hoop dat die slechte voorbereiding passé is.

Tenslotte wil ik nog iets opmerken over die zogenaamde 
etterbakken. Behalve dan dat spervuur aan vragen werd er niets 
naar mijn hoofd geslingerd. Het was zelfs zo dat bijna iedereen 
mij na afloop van de les bedankte voor de informatie die ik ze had 
gegeven. Ik wist niet wat me overkwam. 

Een paar conclusies wil ik wel trekken:
1. De jeugd is zo slecht nog niet, als je maar inspeelt op 
 hun interesses.
2. Nederland wordt steeds ondernemender en de drang naar 
 vrijheid in werken groeit. 
3. Nu zijn er 800.000 zzp’ers. Over 20 jaar spreken we over 
 800.000 werknemers. 
   
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

Zelfstandigen Bouw is met 10.000 leden de grootste dienstverlener 
voor zzp’ers in bouw, hout en techniek

VELUX trainingen in 2015

Basiskennis VELUX (Deel I) 
Deze training vormt de ideale basis als u met VELUX producten werkt en nog nooit een VELUX 
training gevolgd heeft. Tijdens de training krijgt u zowel technische adviezen als adviezen op 
commercieel vlak. Alle (technische en commerciële) aspecten van VELUX producten komen aan bod.

Basiskennis VELUX (Deel II)
Vervolgtraining op de training Basiskennis VELUX (Deel I). Wilt u meer informatie over de technische 
en commerciële aspecten van VELUX producten? Dan is deze training geknipt voor u. 

Plat dak training 
Bent u gespecialiseerd in het platte dak of monteert u lichtkoepels? Dan is deze training perfect voor 
u. Zowel de commerciële als de technische kant van onze producten voor het platte dak komt aan bod. 

INTEGRA® io-homecontrol®

Maak kennis met io-homecontrol® en de elektrische bedieningssystemen van VELUX. Leer een 
INTEGRA® dakraam plaatsen en uw klant optimaal te adviseren over deze systemen.

Raamdecoratie & rolluiken 
De training om uw kennis van de volledig vernieuwde collectie VELUX raamdecoratieproducten, 
buitenzonweringen, rolluiken en het io-homecontrol® systeem te optimaliseren. Tijdens de training 
krijgt u zowel technische adviezen als tips op het commerciële vlak. 

Renovatie
Ontdek welke mogelijkheden er liggen op de renovatiemarkt. U krijgt tips en adviezen over het 
uitvoeren van een renovatieproject, waarbij de wetten, normen en richtlijnen uit o.a. het bouwbesluit 
een leidraad vormen. 

Kennis op kantoor - voor de duizendpoot die niet op het dak staat
Daar waar de ene partner in het bedrijf zich bezighoudt met de uitvoerende kant, is de andere vaak 
meer betrokken bij de administratieve- en kantoorfuncties. Voor hen heeft VELUX Nederland een 
nieuwe training: Kennis op kantoor, de training voor de duizendpoot die niet op het dak staat.

Training Mawipex & VELUX
Speciaal voor het platte dak heeft Mawipex in samenwerking met VELUX Nederland een training 
ontwikkeld. Tijdens deze training vergroot u uw materiaalkennis, wordt ingegaan op bouwregelgeving, 
veilig werken op het dak en de commerciële kant van het verkopen van lichtkoepels. Daarnaast doet u 
praktijkervaring op met het werken met EPDM en het monteren van een lichtkoepel.

Noviteiten - de nieuwe generatie
Maak kennis met de nieuwe generatie VELUX producten. Alle innovatieve, nieuwe producten komen 
tijdens deze training aan bod. 

Maatwerk training
Op verzoek is het voor groepen van meer dan zeven personen mogelijk een training op maat samen te 
stellen. Neem contact op met uw VELUX Account Manager voor meer informatie.

        Het brede scala aan VELUX producten voor hellende en platte daken is 

eenvoudig samen te stellen en gemakkelijk te monteren. Toch zit er meer achter 

het dakraam dan op het eerste gezicht lijkt. In onze trainingen hoort en ziet u 

precies welke producten u en uw klant nodig hebben. U krijgt beter inzicht in 

de bouwtechnische achtergrond. We helpen u  bovendien om meer omzet te 

genereren door een beter advies en door faalkosten te voorkomen. De nadruk 

bij de VELUX trainingen ligt dan ook meer op het informeren dan op het fysiek 

inbouwen van de producten. De trainingen worden regelmatig vernieuwd en naar 

aanleiding van vragen uit de markt worden ook nieuwe trainingen ontwikkeld. 

Hieronder treft u een overzicht van de VELUX trainingen in 2015. 

Wilt u zelf een training volgen of heeft u suggesties?
Zien wij u terug op één van onze trainingsdagen? U bent van harte welkom! 
Deelname is kosteloos en bij iedere training is een lunch inbegrepen. Schrijf u snel in 
via velux.nl/trainingen.

Suggesties voor trainingen of onderwerpen die we hierin behandelen zijn ook altijd 
welkom via club@velux.nl
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     In 2012 bracht de VELUX Groep met de VELUX modulaire lichtstraten 

een belangrijke verandering teweeg. Voor het eerst was er een volledig 

geprefabriceerd lichtstraatsysteem van hoogstaande kwaliteit op de markt 

verkrijgbaar. Deze grootschalige systemen werden vooral toegepast in 

commerciële en openbare gebouwen. Nu zetten we de volgende stap, door 

dit revolutionaire systeem ook voor de woningbouw aan te gaan bieden. 

Samenwerking VELUX en 
Foster + Partners
De VELUX modulaire lichtstraten hebben een intelligent 

ontwerp met perfecte producteigenschappen. Dit 

ontwerp is voortgekomen uit een nauwe samenwerking 

tussen de VELUX Groep en het gerenommeerde Britse 

architectenbureau Foster + Partners. Zo is het profiel 

van het frame ontworpen volgens internationale 

designstandaarden. Het ontwerp is hét antwoord op de 

toenemende vraag naar modulariteit. Modulariteit betekent: 

een compleet systeem met volledig geprefabriceerde 

onderdelen, een uniform ontwerp en een snelle en 

eenvoudige montage.

Speciaal composietmateriaal
VELUX modulaire lichtstraten worden gemaakt van 

innovatieve materialen. Bij de ontwikkeling van het materiaal 

voor het frame lag de nadruk op de sterkte, stabiliteit 

en isolerende eigenschappen. Hiervoor is een speciaal 

composietmateriaal ontwikkeld. Dit geeft de frames van een 

modulaire lichtstraat uitstekende energieprestaties, een grote 

thermische stabiliteit én een hoge sterkte.

VELUX modulaire lichtstraten zijn dan ook een uitstekende 

keuze voor de woningbouw, zowel in nieuwbouw als 

renovatie. Het lichtstraatsysteem is een perfecte oplossing 

om een donkere uitbouw van voldoende daglicht te voorzien.

De VELUX modulaire lichtstraten zijn gewoon verkrijgbaar 

bij uw VELUX dealer. Indien nodig verlenen we assistentie 

bij het plaatsen op locatie. U kunt hiervoor contact 

opnemen met onze Customer Service via 030-6629629.

 

Meer informatie: 
www.velux.nl/modulairelichtstraten

VELUX Productnieuws

VELUX modulaire lichtstraten in 
2015 ook voor woningbouw
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Zolder wordt 
zonnige en gezellige 
buitenruimte
     Jos Kruizinga kocht zijn huis aan de Hoornsekade te Alkmaar 

vooral met het oog op het fantastische uitzicht op de Hoornsevaart. 

Dag in dag uit zag hij vanuit zijn woning vele bootjes langs varen. Dit 

gezellige en levendige schouwspel bracht hem op het idee om zijn 

zolder niet met een standaard dakkapel van meer licht en ruimte te 

voorzien. Hij besloot er met een VELUX CABRIO® balkonvenster een 

echte buitenruimte van te maken. DTW timmerwerken ronde de klus 

naar volle tevredenheid af.

Het CABRIO® balkonvenster is dé manier om elke kamer met een 
hellend dak een balkon te geven. “Door de cabriovensters kunnen 
we het buitengevoel naar binnen halen”, legt Jos uit. “Als we ze 
open zetten wordt de zolderkamer een echte buitenruimte. Zo 
kunnen we niet alleen van de zon genieten, maar stroomt ook de 
gezelligheid van de Hoornsevaart in de zomer direct naar binnen.” 

Vakkundig en voorspoedig
Hoewel Jos best handig is, durfde hij zich aan het plaatsen van 
deze grote ramen niet zelf te wagen. “Nadat het plan gesmeed 
was, heb ik via de website van VELUX een geschikt montagebedrijf 
gevonden.” De keuze viel op het eveneens uit Alkmaar afkomstige  
DTW Timmerwerken. “Bij het eerste bezoek was alles eigenlijk snel 
duidelijk, net als in de offerte die daarop volgde.” Ook het plaatsen 

van de CABRIO® balkonvensters heeft DTW Timmerwerken 
volgens Kruizinga uiterst vakkundig en voorspoedig gedaan. “Alle 
afspraken zijn nagekomen.”

Droom blijkt werkelijkheid
Hoewel het een aardige investering is geweest, is het resultaat 
dat volgens Jos dubbel en dwars waard. “Door de bijzondere 
zolder met buitenbalkon is de waarde van ons huis zeker gestegen,  
misschien wel drie maal meer dan de kosten die we gemaakt 
hebben.” Bovendien geniet hij er zelf ook met volle teugen van. 
“Waar ik van droomde is werkelijkheid gebleken. De hele zomer 
werd er vanuit de bootjes naar boven gezwaaid en menig wijntje is 
zo op zolder vrolijk genuttigd.”

DTW timmerwerken plaatst VELUX CABRIO® balkonvensters

Voor Na
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De tijd dat je als ondernemer slechts de telefoon hoefde op te 
nemen om opdrachten binnen te halen, ligt inmiddels al weer 
jaren achter ons. Daarmee vertel ik u niets nieuws. Regelmatig 
wordt de vraag gesteld hoe je je als bedrijf tegenwoordig nog kunt 
onderscheiden in de overvolle markt? Antwoord: laat zien wie je 
bent, wat je doet en waar je goed in bent.

Opdrachtgevers hebben een scala aan bronnen om bedrijven te 
vergelijken. Ze weten steeds beter de weg naar de, voor hen, beste 
dienstverlener. Bedrijven die met een goed verhaal komen, hebben 
duidelijk een streepje voor. 

Internet heeft de wereld veranderd. Vraag dat maar aan de 
beleidsbepalers van bijvoorbeeld V&D. Maar die verandering komt 
echt niet alleen omdat mensen via internet aankopen doen. Het 
koopgedrag is veel breder veranderd. De klant van tegenwoordig 
beschikt over veel meer kennis dan vroeger. Soms is hij zelfs beter 
dan de leverancier op de hoogte van mogelijkheden en prijzen. 
Van de leverancier wordt dan niet zozeer een informerende rol 
verwacht, maar meer een adviserende. 

Daarbij is het een gegeven dat een hip en trendy merk van vandaag 
morgen uit de gratie kan zijn (zie HEMA en Nokia). Je hebt er, mede 
door social media, minder grip op. Voor bedrijven wordt de wijze 
waarop zij zich presenteren doorslaggevend voor hun succes. Dat 
geldt niet alleen voor de grote concerns, maar voor iedereen die 
diensten of producten levert en afhankelijk is van de klant. 

Mensen kopen niet meer vanzelfsprekend bij jouw winkel maar 
kijken scherp naar wat bij hen past. Dat kan een goede prijs zijn 
maar ook kwaliteit, imago en emotie spelen een belangrijke rol. 
Merk- of winkeltrouw wordt minder belangrijk.

Een eerste stap om je bedrijf goed te presenteren is professioneel 
aanwezig zijn op internet. Zorg voor een heldere, moderne website 
met teksten zonder schrijffouten.  Laat projecten zien die je hebt 
verricht en waar je bedrijf echt goed in is. Zo onderscheid je je van 
de vele concurrenten. 

Tegelijkertijd is het minstens zo belangrijk dat je bedrijf goed 
bereikbaar is of in ieder geval helder is over de bereikbaarheid. 
Een geweldige website en vervolgens een mail die niet wordt 
beantwoord of een telefoon die niet wordt opgenomen betekent 
een verloren klant. 

Bedenk ook dat, vooral lokale, nieuwsmedia vaak zitten te springen 
om nieuws. Dus heb je een gaaf project of bijvoorbeeld een keurmerk 
gehaald, laat het hen weten. Doe er een foto bij. Het is gratis en het 
levert je veel aandacht op. Laat je ook zien via social media. Ook dat is 
gratis, het kost alleen wat tijd. Voor je het weet heb je via Facebook, 
LinkedIn en Twitter een aardig netwerk opgebouwd. Dat maakt het 
fundament onder je bedrijf alleen maar steviger!

Rob de Groot
Manager Stichting BouwGarant

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

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

Laat jezelf zien! 

Nieuwe generatie VELUX CABRIO® balkonvensters 
Het CABRIO® balkonvenster is er nu ook in de nieuwe generatie. Dat wil zeggen: 
opnieuw ontworpen, met betere isolatiewaarden én wit afgelakt. Dankzij het 
volledig nieuwe ontwerp met drielaags glas is het nieuwe VELUX CABRIO® 
balkonvenster een zeer energie-efficiënte oplossing.  Qua uiterlijk is hij geheel in 
lijn met de nieuwe generatie dakramen. 

Vanaf dit jaar is het balkonvenster verkrijgbaar in twee verschillende 
breedtematen (94 en 114 cm). Daarnaast kunnen ze worden gecombineerd met 
verschillende duo- of combi-oplossing met meerdere dakramen. Zo maakt u de 
mooiste combinaties geheel op maat. Het VELUX CABRIO® balkonvenster is 
vervaardigd van wit afgelakt grenenhout en is FSC-gecertificeerd. Op verzoek is 
het balkonvenster ook leverbaar in de klassieke, blank afgelakte uitvoering.

Kijk voor meer informatie op www.velux.nl/cabrio
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Is er door het indicatieve label dat iedereen heeft gekregen, 
meer aandacht voor verduurzaming van de eigen woning?  
“Er is duidelijk aandacht voor. Vereniging Eigen Huis heeft in het begin 
veel vragen gehad over het indicatieve label, vooral van mensen bij wie 
het tegenviel omdat duurzame maatregelen (nog) niet in het voorlopige 
label tot uiting kwamen. Het heeft dus zeker wat los gemaakt.”

Ziet u dit ook terug in de toename van het aantal 
definitieve labels?
“Zeker. Begin februari waren er al zo’n 30.000 definitieve labels 
aangevraagd. Het is ook leuk om te zien wat er bijvoorbeeld 
op Funda gebeurt. Daar zijn vanaf midden februari alle labels 
(voorlopig en definitief) zichtbaar. Per dag komen er zo’n 200 
tot 250 bij. Verkopers willen hun woning dus duidelijk als 
energiezuinig presenteren.”  

Heeft u de indruk dat woningbezitters nu ook meer actie 
ondernemen om hun woning energiezuiniger te maken?
“Dat zien we nog niet echt. We adviseren het energielabel 
wel als momentopname te zien. Je weet waar je aan toe 
bent en dus ook wat er nog te verbeteren valt. Op sites als 
www.verbeteruwhuis.nl of www.eigenhuis.nl/energiehuis 
worden energiebesparende maatregelen inzichtelijk gemaakt. Dit 

moet mensen verleiden tot handelen.”

Kunnen klusbedrijven deze sites ook gebruiken voor 
advies aan hun klanten?
“Absoluut! Ik denk dat een persoonlijke benadering hierbij 

belangrijk is. Als je met de klant op verbeteruwhuis.nl 
kijkt, wordt sowieso de gemiddelde besparing per onderdeel 

inzichtelijk. Goed advies draait echter om het (directe) voordeel 
voor de klant: bijvoorbeeld kostenbesparing of wooncomfort. 
Geef advies over de beste oplossing in die specifieke situatie. 
Maatwerk en goed advies blijven het allerbelangrijkst.”

Lees het volledige artikel met meer tips op: 
www.velux.nl/club

ClubTip: Speel in op de 
aandacht voor het energielabel!
       Onlangs hebben alle huiseigenaren in Nederland een 
brief ontvangen met het voorlopig energielabel van hun 
woning. Dit label is een inschatting, gebaseerd op de bij de 
overheid bekende gegevens. Vanaf 1 januari 2015 is een door 
de verkoper definitief gemaakt energielabel verplicht bij de 
verkoop van een woning. We vroegen John Kersemakers 
van Vereniging Eigen Huis naar de aandacht voor het 
energielabel en de kansen die dit biedt in de markt voor 
woningverduurzaming.

Marketingkalender 
2015

Eerste kwartaal: introductie nieuwe 
raamdecoratiecollectie

Per 1 februari is de nieuwe VELUX 
raamdecoratiecollectie op de markt. 
Een collectie met 100 nieuwe 
kleuren, samengesteld door het 
Europese bureau Trend Union onder 
leiding van Lidewij Edelkoort.

Geheel nieuw: het VELUX 
vouwgordijn 
Een nieuw onderdeel van de collectie 
is het VELUX vouwgordijn. Dit 
nieuwe product is ook verkrijgbaar in 
een designcollectie ontworpen door 
het bekende Nederlandse designduo 
Scholten & Baijings.

Gedurende het jaar zal er specifieke aandacht besteed 
worden aan VELUX oplossingen die extra meerwaarde 
bieden, waaronder de INTEGRA® familie, producten die 
staan voor zekerheid en veiligheid, maar bijvoorbeeld ook 
dakkapeloplossingen en daglichtsystemen. Later in het jaar zal 
er ook extra aandacht besteed worden aan de VELUX rolluiken.

Tweede kwartaal: Renovatiecampagne
Dit jaar is hét jaar voor het renoveren van bijvoorbeeld de 
slaapkamer of zolder. Met de komende renovatiecampagne 
laten wij consumenten zien hoe eenvoudig en voordelig een 
renovatieproject kan zijn. Bij verschillende actieproducten kan 
uw klant nog een aantrekkelijke cashback ontvangen ook! 

Uw advies levert dus extra geld op. Zowel voor uw klant als voor 
u. Want door de actieproducten te verkopen, verdient u vanzelf 
meer. Bovendien zullen wij u de hulpmiddelen bieden waardoor 
de verkoop van deze producten makkelijker moet worden. Meer 
weten? Kijk alvast op velux.nl/promotie.

VELUX Nederland brengt advies uit over comfort in relatie 
tot energiebesparing. Lees onze visie op www.velux.nl/club
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      Licht is een vitale hulpbron. Mensen die geen 
toegang hebben tot elektriciteit staan dagelijks 
voor grote uitdagingen. Essentiële onderdelen van 
het leven die voor ons vanzelfsprekend zijn, zoals 
veilige medische zorg, werken, studeren en koken, 
zijn zonder licht haast onmogelijk. Vandaag de 
dag hebben 1,2 miljard mensen wereldwijd geen 
toegang tot elektriciteit. Om hen een duurzame 
oplossing voor verlichting te bieden is de VELUX 

Groep een samenwerking aangegaan met Little Sun. Deze organisatie ontwikkelt lampen op 
zonne-energie die zij via plaatselijke verkoopagenten tegen betaalbare prijzen verkopen aan 
mensen in Afrikaanse gemeenschappen die geen toegang hebben tot elektriciteit.

Met deze samenwerking 
viert de VELUX Groep 
op een maatschappelijk 
verantwoorde manier 
volgend jaar haar 75-jarig 
bestaan. “De kracht van 
de zon gebruiken om 
het welzijn van mensen 
te verbeteren zit in het 
DNA de VELUX Groep. 
We streven al vanaf onze 
oprichting naar manieren 
om met natuurlijk licht 
woningen van miljoenen 
mensen te verbeteren. Dit 
geldt natuurlijk vooral voor 
woningen in Westerse 
landen. Samen met Little 

Sun gaan we ervoor zorgen 
dat er ook op een duurzame 
manier licht komt in het leven 
van diegenen die dit het meeste 
nodig hebben,” vertelt Claudia 
van Veenendaal, Manager PR bij 
VELUX Nederland.

Natural Light - Internationale 
ontwerpwedstrijd
Met de ontwerpwedstrijd 
Natural Light werden 
designstudenten wereldwijd 
uitgedaagd om een zonnelamp 
te ontwerpen. Zo wordt een 
nieuwe generatie ontwerpers 
geïnspireerd om duurzame 
energie-oplossingen te 

ontwikkelen en tot een mooi 
design te komen. Het winnende 
ontwerp wordt uiteindelijk in 
productie genomen. Net als de 
originele Little Sun zonnelamp 
wordt deze volgend jaar via 
plaatselijke verkoopagenten 
aan mensen in Afrikaanse 
gemeenschappen verkocht 
tegen betaalbare prijzen. 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid
“De Natural Light competitie 
en de samenwerking met Little 
Sun sluiten naadloos aan bij 
hoe wij onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen”, 

De VELUX Groep 
viert haar 75-jarig 
bestaan in 2016 nu 
al met het delen van 
licht in Afrikaanse 
gemeenschappen

gaat Claudia verder. “Omdat 
de VELUX Groep nog altijd 
een familiebedrijf is met de 
VILLUM FOUNDATION als 
belangrijkste aandeelhouder, is 
het mogelijk een groot deel van 
onze winst aan goede doelen 
te schenken. In 2013 hebben 
onze stichtingen, VILLUM 
FOUNDATION en VELUX 
FOUNDATION, in totaal voor 
158 miljoen euro aan donaties 
gedaan aan verschillende 
doelen in Europa.” 

“Ook in Nederland steunen wij 
verschillende goede doelen. Een 
voorbeeld is het Leontienhuis. 

Dit huis van de Leontien 
Foundation (van oud-
wielrenster Leontien 
Zijlaard-van Moorsel), 
wil de kwaliteit van het 
leven van mensen met een 
eetstoornis verbeteren 
en ze motiveren richting 
herstel en deelname aan 
de maatschappij. Het 
is mooi om te zien hoe 
wij op deze manier een 
bijdrage kunnen leveren 
aan de maatschappij en het 
welzijn van mensen.” 

Jouw goede doel in de Clubkrant?  
De VELUX Groep neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door goede doelen te steunen. Dit kunnen grote 
wereldwijde projecten zijn, maar juist ook kleine landelijke of zelfs lokale initiatieven. Steunt jouw onderneming ook een goed 
doel? Laat het weten via club@velux.nl en wie weet besteden we hier aandacht aan in een volgende editie van de Clubkrant.
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Willems Weetje 

       Willem van Dorp geeft namens VELUX Nederland trainingen aan 

verwerkers. Hij is dé expert als het gaat om het inbouwen van dakramen, 

daglichtsystemen en producten voor het platte dak. Geen uitdaging gaat 

hij uit de weg. Tijdens zijn trainingen leert hij iedereen de kneepjes van het 

daglichtvak. In Willems Weetje geeft hij antwoord op veelgestelde montage- 

en producttechnische vragen.    

       Wij zijn altijd op zoek  naar uw mooie en 

leerzame initiatieven. Heeft u een bijzonder project, 

een nieuwe website of een andere succesvolle 

marketingactie, of zet u zich in voor een goed doel in uw dorp? Laat 

het ons weten en inspireer uw collega’s! Het gaat niet alleen om 

projecten waarin VELUX producten een rol in spelen. Juist kleinschalige, 

laagdrempelige en creatieve initiatieven zijn van harte welkom. 

Deel uw ervaringen of tips met ons en wie weet staat uw bijdrage 

wel in de volgende editie van de VELUX Clubkrant. U kunt uw input 

aanleveren via club@velux.nl.

Inspireer uw collega’s!

         VELUX Nederland biedt een breed scala aan 

daglichtoplossingen voor hellende én platte daken. 

Wilt u alles weten over de VELUX producten? Schrijf 

u in voor een training! U leert alle commerciële en 

technische aspecten van onze producten. In ons 

praktijkcentrum krijgt u de kans ze zelf te monteren. 

De VELUX trainingen worden regelmatig vernieuwd 

en afhankelijk van vragen uit de markt ontwikkelen 

we ook nieuwe trainingen. 

De door VELUX Nederland 

verzorgde trainingen voor 

professionele doelgroepen zijn 

voorzien van het certificaat ‘Erkende 

Fabrikantenopleiding’ van Koninklijke 

Hibin. Dit certificaat biedt u de 

zekerheid dat uw tijd besteedt wordt 

aan kwalitatief goede opleidingen.

Ga naar velux.nl/training en schrijf u in! 

Tot ziens in ons trainingscentrum in De Meern!

VELUX trainingen: 
Gegarandeerd goed

Hoe zit het met de veiligheid van VELUX producten?
Een veilige woning is één van de belangrijkste behoeften van huiseigenaren. Er wordt mij dan 
ook regelmatig gevraagd naar de veiligheid van onze producten. Is een dakraam wel voldoende 
beveiligd om inbrekers buiten te houden of is het raam wel veilig genoeg in gebruik voor in een 
kinderkamer? Beide vragen gaan over veiligheid, maar er zit een wezenlijk verschil tussen. Bij 
de ene wil je ongenode gasten buiten houden en in de andere situatie wil je je meest kostbare 
bezit een veilige speel- en leefomgeving bieden. 
 
In een volgende editie kom ik terug op inbraakveiligheid, maar in deze ClubKrant wil ik graag 
een paar extra mogelijkheden voor de gebruiksveiligheid bespreken. Er zijn namelijk hele 
eenvoudige oplossingen waarmee de veiligheid van de gebruikers verder kan worden vergroot. 
Deze kun je in het verkoopgesprek aanhalen om zo de betrouwbaarheid en meerwaarde van uw 
bedrijf en ons product voor de klant te vergroten.

Als eerste kan een raam met een gelaagde binnenruit worden gekozen. Door twee folielaagjes 
die tussen de glasbladen zijn geplaatst, zal de ruit nooit in scherven uiteenvallen als hij door 
omstandigheden breekt. Dit is wel zo veilig als het raam bijvoorbeeld wordt geplaatst boven 
een kinderbedje of trapopgang. Neem op locatie dan ook de tijd om te beoordelen of een 
dergelijke aanvullende beveiliging gewenst is en praat hierover met de opdrachtgever.

Zeker in kinderkamers kan het nuttig zijn om ramen af te sluiten of hun opening te begrenzen. 
Tuimelramen kunnen eenvoudig van sloten worden voorzien. Het inbraakwerende raam heeft 
zelfs al sloten vanuit de fabriek. Maar het is ook mogelijk om diverse slotjes (met of zonder 
sleutel) achteraf in het raam aan te brengen, waardoor het bijvoorbeeld ook op een kiertje 
kan worden gezet. Daarnaast zijn er ook uitzetbegrenzers beschikbaar waarmee het raam 
maximaal 10 cm geopend kan worden. Uitzetramen kunnen ten slotte worden voorzien van 
een handgreep met cilinderslot. Ouders hoeven zo niet meer te vrezen dat hun kinderen via het 
raam naar buiten klauteren en kunnen hen met een gerust hart boven laten spelen. 

Groeten van Willem

Gebruiksveiligheid 
Gratis exposure


