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Wie ben je?
Ik ben Sidney Rutten. Vader van twee kinderen en woonachtig in 
Berkel en Rodenrijs. Ik ben al heel wat jaren actief als Customer 
Service Manager. Lang geleden ben ik als eerste werknemer ooit 
begonnen bij Albelli. Ook heb ik gewerkt bij Susa en Brunel. Mijn 
kernwoorden zijn: positiviteit, eerlijkheid en doorzettingsvermogen.

Hoe lang werk je al bij VELUX Nederland?
Sinds 1 april 2015.

Wat doe je in je vrije tijd?
Zwemmen, wandelen, skiën, fotograferen en reizen.

Wat is je functie binnen VELUX Nederland?
Customer Service Manager.

Waar bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit?
Het aansturen van het Customer Operations team en samen met 
de Directeur Customer Operations zoeken naar nieuwe manieren 
om klanten te helpen. We hopen zo een nog mooiere klantbeleving 
te creëren.  

Wat wil je de VELUX Clubleden meegeven?
Dat ik na een maand werkzaam te zijn bij VELUX Nederland kan 
zeggen dat de organisatie een prachtig product aflevert en ik als 
nieuwkomer content ben met het feit dat ik deel mag uitmaken 
van deze organisatie vol gedreven mensen.

Speciale actie voor VELUX Clubleden
Voor u als VELUX Clublid hebben we een speciale 
actie. U heeft de mogelijkheid het VELUX 
vouwgordijn gratis te testen. Om kans te maken 
op één van de drie vouwgordijnen die VELUX 
Nederland ter beschikking stelt, dient u zich aan 
te melden voor een VELUX training naar keuze. 
Het product dient binnen drie maanden te worden 
geplaatst. 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…. 
Sidney Rutten Clubaanbieding

Test u gratis 
het nieuwe 
VELUX 
vouwgordijn?
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Colofon Contact:
VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2, 3454 PT DE MEERN
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Telefoon:  030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
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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

      De nieuwe VELUX vouwgordijnen zijn een extra sfeervolle en elegante op-
lossing voor iedere (woon)kamer. Het is raamdecoratie die past bij de natuur-
lijke tinten van het interieur en hij is volledig flexibel in het dakraam te plaat-
sen. Door een specifiek ontwerp van het vouwgordijn kan de stof gemakkelijk 
worden vervangen. Zo creëert uw klant keer op keer een geheel andere look en 
feel in de kamer. Ook kunt u dit product zeer gemakkelijk monteren dankzij het 
Pick&Click!® systeem.
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Stijging woningwaarde door realisatie dakterras 

Succesvolle samenwerking met 
praktisch eindresultaat 
     Als onderdeel van een groot renovatieproject 

van een appartementencomplex in Amsterdam 

Oud West, wilde aannemer Heilijgers in 

het hellende dak VELUX dakterrasvensters 

plaatsen. Op die manier kon het aanwezige 

dakterras toegankelijk gemaakt worden voor 

de bewoners op de bovenste verdieping. Het 

zou de verkoopbaarheid van deze woningen 

vergroten, want zeker midden in de stad wordt 

een buitenruimte erg op prijs gesteld. Maar hoe 

pakt u dit aan in een situatie waarin dit product 

standaard eigenlijk niet toepasbaar is?

Inhoud:
2.  Even voorstellen
2.  Clubaanbieding
3.  Stijging woningwaarde 
 door realisatie dakterras
4.  Kort nieuws
6.  Column Charles Verhoef
6.  Training door de ogen van...   
 Jonathan Moyano Garcia
7.  Triple glas: U-waarde 
 versus gewicht
8.  Het Leontienhuis
9.  Column Rob de Groot
10. Clubtip
10. VELUX marketingacties
11.  Martin Hoek wint testactie   
 VELUX daglichtspot
12.  Willems Weetje

Het probleem zat hem in het dakhellingsverschil tussen het staande en het schuine gedeelte, 
het schuine gedeelte was namelijk te steil. Ron Eenhuizen van VNB Vermeulen, de firma 
die de VELUX daktterrasvensters heeft geleverd, vertelt: “Bij speciale situaties is het altijd 
raadzaam om ter plekke een kijkje te nemen om mogelijke problemen in de kiem te smoren. 
Zo kunnen wij de aannemer voorzien van goed advies en handige verwerkingstips.” Hij 
opperde het idee om ook de VELUX Account Manager erbij te betrekken.

Ter plekke een oplossing
Eenhuizen vervolgt: “De uitvoerder van Heilijgers had hier wel een idee over en ter plaatse 
hebben wij de haalbaarheid daarvan gezamenlijk besproken. We hebben besloten de 
vensters niet in de bestaande daklijn te plaatsen, zoals gebruikelijk is. In plaats daarvan 
wilden we het geheel naar buiten brengen. Op deze manier was het wel mogelijk om de 
VELUX dakterrasvensters te plaatsen. Er moesten wat extra voorzieningen gerealiseerd 
worden aan de buitenkant, maar met deze oplossing hebben we uiteindelijk zelfs meer 
ruimte weten te creëren.” 

Technische ondersteuning 
De VELUX tekenaars zijn vervolgens aan de slag gegaan om te berekenen onder welke 
dakhelling het uitgevoerd kon worden. Volgens Casper Helms van aannemer Heilijgers is 
de oplossing mede door de technische ondersteuning vanuit VELUX Nederland tot stand 
gekomen: “Uiteindelijk hebben we iets uitgevoerd wat nog niet eerder zo gedaan is. In de 
basis denkt u er misschien ook niet over na om een standaard product op een bijzondere 
manier toe te passen, maar het geeft wel een heel leuk effect. Sterker nog: buiten dat u een 
goed bereikbaar terras hebt weten te creëren, maakt het ook de hele woning fraaier.”

Unieke oplossing creëert meerwaarde
De goede samenwerking tussen de aannemer, de leverancier en de VELUX Account 
Manager heeft geresulteerd in een unieke oplossing. Ook opdrachtgever woningstichting 
Rochdale is erg tevreden: “Het VELUX dakterrasvenster is gebruiksvriendelijk en het ziet er 
ook nog netjes uit. Het is een hele praktische oplossing voor die locatie. De meerwaarde zit 
vooral in het feit dat er nu een praktische toegang naar het dakterras gecreëerd is. Maar u 
kan ook alleen de bovenkant openen als u even wilt luchten. Tevens komt er goed daglicht 
binnen over het gehele vlak, zeker een meerwaarde bij een verdieping waar oorspronkelijk 
maar beperkt raamopeningen zaten. Dat dit een waardevolle oplossing was, is wel gebleken; 
de woningen waren snel verkocht.”
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VELUX dakramen geïntegreerd met 
zonnepanelen in Leontienhuis
       Met de sterke opkomst van zonnepanelen (PV) in de 

woningbouw worden we steeds vaker geconfronteerd met 

de uitdaging om deze te combineren met dakramen. De 

‘opdak systemen’ waarbij de PV-panelen over de bestaande 

dakbedekking worden geplaatst, zijn meestal niet bepaald 

fraai en leiden vaak tot een hoop gepuzzel om dakramen en 

dakdoorvoeren heen. Bij de ‘indak systemen’ wordt echter 

de bestaande pan verwijderd en worden de PV-elementen, 

net als een dakraam, in de dakbedekking opgenomen. Bij 

deze toepassing moeten de dakramen worden gekoppeld en 

geïntegreerd met het montagesysteem van de PV-panelen. 

Voor deze laatste optie is een oplossing ontwikkeld zijnde het 

IRFTS EASY Roof systeem. De basis van het systeem bestaat 

uit kunsstof elementen waarop de meest voorkomende 

PV-panelen kunnen worden verwerkt. Net als de dakramen 

worden deze op de panlat geplaatst. Het EASY Roof systeem 

maakt het mogelijk om 1 of meerdere dakramen op elke 

gewenste plek in het PV-veld op te nemen. Deze toepassing 

is recent uitgevoerd in het Leontienhuis. De aansluitingen 

met de dakramen leveren een fraai resultaat op. 

Naast dit systeem zijn er inmiddels ook andere oplossingen 

om VELUX dakramen met PV te combineren. Kijk voor meer 

informatie op www.velux.nl/pvpanelen

Romazo TNO studie naar 
bijdrage zonwering aan 
isolatie van ramen
      De branchevereniging voor rolluiken, zonweringen en markiezen (Romazo) heeft recent door TNO een studie laten verrichten 
naar de isolerende werking van zonwering en gordijnen. We wisten natuurlijk al lang dat bijvoorbeeld een dik velours gordijn 
voor het raam comfortverhogend werkt. De koude val die bij een glaspartij voelbaar is wordt door een dergelijk gordijn 
verminderd. Nu is de isolerende werking van gordijnen ook door middel van een studie bewezen. Hierdoor wordt het mogelijk 
om de isolerende bijdrage van dergelijke producten te waarderen in de EPC. Zo ver is het nog lang niet, maar het verhogen van 
thermisch comfort door middel van het toevoegen van een rolluik of het FHC comfort plissé gordijn (dit product is ook in de TNO 
studie meegewogen) kan nu wel met onderbouwing als verkoopargument worden gebruikt. 
Kijk voor meer informatie of het lezen van de studie op www.romazo.nl/articles/details/29

Lees meer over dit project op pagina 8
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        Verse lucht en veel daglicht in huis zijn twee verrassende ‘topscorers’ als 

Europeanen gevraagd wordt wat belangrijk is voor hun gezondheid. Dit is de 

conclusie van een nieuwe studie in opdracht van de VELUX Groep, weergegeven 

in de Healthy Homes Barometer.

 
Volgens de Healthy Homes Barometer 2015 zien Europeanen een gezonde woning als 
sleutel tot een gezond leven. Toch leven naar schatting 80 miljoen Europeanen in huizen 
die te vochtig zijn. Meer dan een derde van alle Europese huishoudens kennen minstens 
één persoon die lijdt aan astma. Bovendien zijn 6 van de 10 Europeanen bezorgd over de 
luchtkwaliteit in hun huis. Toch investeren Europeanen, als ze hun huis gaan renoveren 
of een nieuw huis kopen, eerder in comfort en functionaliteit dan in voorzieningen 
voor daglicht en gezonde binnenlucht. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek 
uitgevoerd onder de inwoners van 12 Europese 
landen, waaronder Nederland. De studie is de 
eerste die aantoont hoe Europeanen hun 
prioriteiten stellen als het aankomt op 
renoveren en investeren in hun huis.

Veel vraag naar gezonde woningen

Profiled Window voor     
      dakpanplaatsystemen

Dakpanplaten kenmerken zich door het lichte gewicht en de eenvoud 
om snel en met minimale aanpassingen daken te isoleren en waterdicht 
uit te voeren. Deze elementen zijn echter niet ontwikkeld om doorvoeren 
te maken. Dat geldt dus ook voor het maken van een sparing voor 
een dakraam. Tot voor kort was het een intensief karwei om hier een 
dakraam in te plaatsen. Daarbij tastte het de isolerende en waterdichte 
eigenschappen van het dak aan.

Piet Bakx, directeur van Bakx Montage, heeft nu voor een tiental 
dakpan- en damwandprofielplaten een kant-en-klaar indekstuk gemaakt 
waarmee de GGL MK06 eenvoudig kan worden geplaatst. Bakx: “U 
kunt op deze manier heel snel en 100% waterdicht een dakraam in 
een sandwichpaneel leggen. U zaagt een gat in het paneel, u legt het 
polyester profiel dat ik heb gemaakt op het paneel, u legt het VELUX 
dakraam er in, vastschroeven en klaar!”

Voorheen waren er twee man een halve dag bezig om een 
daglichtvoorziening in dakpanplaten te plaatsen. Dat is met Profiled 
Window verleden tijd. Bakx legt uit: “Het is een paar minuten werk en er 
is maar één man nodig om het te plaatsen. Als u een daglichtvoorziening 
in een dakpanplaat wil maken, doe het dan gelijk goed.”

Healthy Home Barometer

Nederlanders bezorgder over 
ongezonde lucht in huis dan over 

verliezen baan

Voor meer informatie over Profiled Window kunt u terecht op de website www.profiledwindow.com

      Bakx Montage uit Middelbeers speelt slim in op de trend van het werken met dakpanplaten bij de reno-
vatie van bedrijfshallen en schuren. Hij heeft een totaaloplossing ontwikkeld om een daglichtvoorziening te 
monteren in dakpanplaatsystemen. Zijn product Profiled Window is gegarandeerd waterdicht en kan super-
snel worden verwerkt. 

Dit onderzoek leidt tot meer conclusies en wetenswaardigheden. 
Download de Healthy Homes Barometer 2015 op 
www.velux.nl/healthyhomes voor meer informatie.

“Volgens het CBS lag 
het aantal faillissementen 

in april 2015 op het laagste 
niveau sinds mei 2011. 

De bouw behoort tot de 
bedrijfstakken waar relatief 
gezien de meeste bedrijven 

failliet gaan.”
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Zwart op wit

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

De bouw blijft een rare wereld. Terwijl steeds minder mensen 
vertrouwen hebben in de medemens, hebben we daarvan in 
de bouw weinig last. Gelukkig maar! Want vertrouwen in de 
medemens voelt veel beter dan wantrouwen. Toch kan u daarmee 
van een koude kermis thuis komen. De laatste jaren hebben veel 
vakmannen daar enorm veel pijn door geleden in hun portemonnee 
en waarschijnlijk ook in hun gemoedstoestand.

Onze juristen van Zelfstandigen Bouw hebben de handen vol 
aan dossiers van leden die de centen van hun opdrachtgever niet 
betaald krijgen. Vaak gaat het om forse bedragen. Daarbij lopen 
sommige vakmannen de ervaring op dat rechtvaardigheid niet 
altijd hetzelfde is als uw recht krijgen. Het is rechtvaardig dat u 
uw geld krijgt voor de werkzaamheden die u hebt verricht! Maar 
wat nu als de opdrachtgever beweert dat hij daar helemaal geen 
opdracht toe heeft gegeven? Of wat als de opdrachtgever beweert 
dat een veel lager bedrag is overeengekomen voor de klus? In die 
gevallen moet u aantonen dat de klus wel is overeengekomen 
of dat u echt een hoger bedrag heeft afgesproken dan de 
opdrachtgever beweert. Wanneer de afspraken dan niet op papier 
staan met handtekeningen en al, heeft u een groot probleem. Dan 
kunt u simpelweg naar uw centen fluiten. 

Als u niet met een financiële strop wilt blijven zitten, adviseer ik 
u het vertrouwen in uw opdrachtgever voortaan te bevestigen 
met een schriftelijke overeenkomst met daaronder twee prachtige 
handtekeningen. Vergeet dat dan ook niet te doen bij afgesproken 
meerwerk, want daarover gaan de meeste conflicten met de kans 
op een slechte afloop. 

   
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

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

Trainingen door de ogen van... 
Jonathan Moyano Garcia

“Dakraam Techniek levert en monteert eigenlijk alle VELUX producten die 
er zijn”, vertelt Jonathan. “Van origine zijn wij een timmerbedrijf, maar wij 
hebben ons volledig gespecialiseerd in de montage van VELUX producten. 
Sinds kort zijn we ook VELUX montagepartner. Daar zijn we behoorlijk trots 

op. Als eigenaar van Dakraam Techniek heb ik alle VELUX opleidingen genoten die zij bieden. In de 
praktijk leert u natuurlijk het meest, maar de theorie heb ik allemaal bij VELUX Nederland geleerd.”

Inspelen op klantwensen
Jonathan legt uit waarom hij de nieuwe VELUX training heeft gevolgd. “Ik wilde nog meer kennis 
vergaren op het gebied van VELUX producten. Als u weet wat er allemaal is, dan weet u ook wat 
u kan verkopen aan een klant. Zo kan ik inspelen op de wensen van mijn klanten.” Vooral over het 
assortiment VELUX raamdecoratie is Jonathan veel te weten gekomen. “Het belangrijkste dat ik heb 
geleerd is het omvangrijke assortiment VELUX raamdecoratie. Tevens heb ik een hoop gebruikerstips 
gekregen die ik mijn klanten kan meegeven.”

Alles over raamdecoratie
Ondanks dat Jonathan al VELUX raamdecoratie monteerde, heeft hij ook nog nieuwe dingen geleerd. 
“De nieuwe VELUX vouwgordijnen kende ik nog niet. Die heb ik deze training voor het eerst gezien. 
Ook de verschillende soorten kleuren die ze bieden had ik nog niet allemaal gezien.” Alles rondom de 
VELUX raamdecoratie komt in deze training aan bod. Jonathan heeft nog wel een tip: “De training 
heet raamdecoratie, rolluiken, zonwering en io-homecontrol®, maar op het gedeelte io-homecontrol® 
is niet heel diep ingegaan. Daar mag van mij nog wel meer over verteld worden.” Voor wie meer wil 
weten over io-homecontrol® is er ook een losse VELUX training.

Bijverkoop stimuleren
Het belangrijkste dat Jonathan van deze training geleerd heeft is het stimuleren van de bijverkoop. 
“Probeer zoveel mogelijk raamdecoratie te verkopen om uw omzet te verhogen. Met die bijverkoop 
kunt u uw marge opkrikken. Het is dus belangrijk om te weten wat er allemaal mogelijk is qua VELUX 
raamdecoratie. Wanneer u bij een klant bent en u vraagt of ze hebben nagedacht over eventuele 
verduisteringsmogelijkheden en warmteweringsmogelijkheden zet u de klant aan het denken. Als 
u dan ook nog eens kan inspelen op zijn wensen, doordat u weet wat de mogelijkheden zijn en wat 
voor kleuren er zijn, dan kunt u dat vaak wel bijverkopen.” Jonathan kan de training zeker aanraden. 
“Eigenlijk raad ik aan om alle VELUX trainingen te volgen. Zeker als u vanuit het niets komt is het 
zinvol om stapsgewijs alle trainingen te gaan volgen.”

        Vakmannen in de bouw hebben hun werkzaamheden de afgelopen jaren 

steeds meer zien verbreden. Waar de werkzaamheden van een timmerman zich 

voorheen focusten op bijvoorbeeld het plaatsen van een dakraam, verwacht de 

consument nu steeds meer advies en ontzorging. De nieuwe training van VELUX 

Nederland, gericht op raamdecoratie, rolluiken, zonwering en io-homecontrol®, 

sluit perfect op deze vraag vanuit de markt aan. Jonathan Moyano Garcia heeft 

onlangs deelgenomen aan deze training in het trainingscentrum in De Meern. 

Wat is zijn ervaring?

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!
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     Sinds 1 januari 2015 worden er strengere eisen gesteld aan de 

isolatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Daardoor ziet VELUX 

een stijging in de vraag naar producten met een hoge isolatiewaarde. 

Beglazing speelt een belangrijke rol in het isolatieniveau: hiermee kan 

de U-waarde van een ruimte worden verbeterd. 

Triple glas: extra hoge isolatiewaarde
Het VELUX glasassortiment biedt verschillende keuzes, 

waaronder triple beglazing. Triple beglazing heeft een extra 

hoge isolatiewaarde en is daarom in sommige situaties 

uitermate geschikt. Bijvoorbeeld in passiefhuis constructies, 

de op één na energiezuinigste woningvorm. Het gebruik van 

triple glas heeft echter ook nadelen. Door de sterke isolatie 

is zontoetreding door glas niet mogelijk en kan een ruimte 

niet op deze (gratis) wijze worden verwarmd. Daarnaast is 

het in gewicht aanzienlijk zwaarder om te verwerken. 

Alternatieven
Er zijn ook alternatieven om de door de klant gevraagde 

U-waarde te bereiken. Het verdiept inbouwen van een VELUX 

dakraam met de isolatiekraag BDX 2000 kan de U-waarde 

bijvoorbeeld al met 0,1 verbeteren. Mocht de toepassing 

van standaard HR++ isolatieglas niet voldoende zijn, is er 

ook andere beglazing beschikbaar die beter presteert, zoals 

het -60 energiebesparend glas. Met het verdiept inbouwen 

van dakramen en de verschillende keuzes die er in het 

assortiment aan glassoorten zijn, kan eenvoudig worden 

gecombineerd om tot het gewenste isolatieniveau te komen. 

VELUX Nederland kan u adviseren welk type glas het meest 

geschikt is voor de situatie van uw klant.

Meer informatie: 
www.velux.nl/producten/velux-dakraam/beglazing

VELUX Productnieuws

Verschillende 

mogelijkheden 

voor verbeteren U-waarde
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Sponsoringstraject voor 
het Leontienhuis
     Oud-wielrenster Leontien van Moorsel heeft in het Zuid-Hollandse Zevenhuizen 

een inloophuis voor mensen met een eetstoornis en hun naasten opgericht: het 

Leontienhuis. De monumentale boerderij die dient als inloophuis was nodig aan een 

verbouwing toe, met haar donkere stal en kale zolder. Er werd een sponsoringstraject 

opgezet om de verbouwing te financieren. Johan Hoogendoorn van Bébouw Midreth, 

een VolkerWessels onderneming, was als projectleider betrokken bij de verbouwing. Hij 

legt uit hoe hij dit aangepakt heeft.

“Het bijzondere aan de opzet van dit project is dat u met de 
opdrachtgever gaat praten over de realisatie van een project waar 
eigenlijk geen geld voor is”, legt Hoogendoorn uit. “Ondanks dat 
het lastig was, wilden veel partijen wel komen praten. Uiteindelijk 
werd men daar heel enthousiast van.”

Nieuwe manier van werken
Ondanks het enthousiasme van de partijen, moest er toch nog 
het een en ander vastgelegd worden. “Wij hebben het hele 
project begeleid en een opdrachtbevestiging gemaakt met 
de afspraken. Het blijft toch best een risico als bedrijf”, licht 
Hoogendoorn toe. “Er is tevens een kostenraming gemaakt, 
omdat er vooraf weinig stukken waren van wat er precies 
gebouwd zou worden. In de praktijk is er uiteindelijk nog veel 
meer ingekomen dan werd gedacht.”

“Dubotechniek, een zusje van ons, heeft de hele techniek verzorgd”, 
gaat Hoogendoorn verder. “Zij hebben zich echt ongelofelijk 
ingespannen. We hebben met hen gekeken hoe we het huis meer 
energieneutraal konden maken. Het is heel leuk om te zien dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt. Er ontstond op een gegeven 
moment een soort sneeuwbaleffect. Wanneer sponsoren andere 
partijen kenden die wellicht ook een bijdrage konden leveren, dan 
vroegen ze hen ook mee te doen. Dat vind ik heel mooi.”

Verbinding tussen binnen en buiten
Ook VELUX Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de 
verbouwing van het Leontienhuis. Hoogendoorn: “Raymond van VELUX medewerkers dragen ook vrijwillig hun steentje bij
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Als de crisis één ding op zijn geweten heeft dan is het wel dat 
de concurrentie flink is toegenomen. En niet alleen in de bouw. 
In bijna elke branche is het allemaal veel scherper geworden. 
Bevalt het niet of is de ander goedkoper, dan wordt een deurtje 
verder gekeken. De keuze is immers reuze. Klantentrouw is een 
woord dat steeds meer onder een laag stof komt te liggen. 
Vanzelfsprekend is het in ieder geval al lang niet meer. Het moet 
worden verdiend.

Niet alleen de crisis heeft gezorgd voor andere 
marktverhoudingen. Ook de stormachtige ontwikkeling van het 
internet, dat overal en altijd beschikbaar is, heeft de wereld 
veranderd. De hedendaagse opdrachtgever heeft alle informatie 
in een handomdraai paraat en kan vaak binnen een dag 
beschikken over de gewenste producten en diensten. Zonder de 
deur uit te gaan.

Als bedrijf kan u de ‘macht en kracht’ van internet niet naast u 
neerleggen. Voor heel veel consumenten is een website de eerste 
kennismaking met een product, dienst of bedrijf. Belangrijk dus om 
daar goed en professioneel aanwezig te zijn.
De groep consumenten die thuis op de bank met de tablet het hele 
koopproces doorloopt, zal alleen maar toenemen. Als bedrijf kunt 
u daar niet om heen. Maar met een goede presentatie op internet 
bent u er natuurlijk nog niet. Wat minstens zo belangrijk is:
- Kies voor onderscheid: laat zien waarin uw bedrijf beter, anders 
en gespecialiseerder is dan uw concurrenten. 
- Stel de klant altijd centraal: dit betaalt zich terug. Geen betere 
reclame dan een tevreden klant. En met Twitter, Facebook etc. kan 
dit snel positief voor u werken.
- Laat uzelf zien en horen: schakel bijvoorbeeld de lokale media in 
als er nieuws is in uw bedrijf. Zij zitten vaak verlegen om nieuws.
- Focus op kwaliteit en goede relaties.

Uw bedrijf profileren, daar draait het om. Nu de mensen meer 
keuze hebben is de eerste indruk vaak doorslaggevend. Houdt 
daarbij rekening dat echt niet alle opdrachtgevers alleen maar 
op prijs selecteren. Goede communicatie en een goed advies zijn 
vaak minstens zo belangrijk. Mensen willen vooral geen gedoe, 
maar juist in zee gaan met een betrouwbare partner. Onderscheid 
u met een persoonlijke benadering en een focus op kwaliteit. Ook 
een verzekerde garantie geeft mensen vaak net het laatste zetje 
om voor een bepaald bedrijf te kiezen.

Hoe laag de prijs ook is, als er geen vertrouwen in een goede 
afloop is, gaat de opdracht niet door. Kwaliteit en vertrouwen, 
dat is waar het werkelijk om draait. 

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.

Sponsoringstraject voor 
het Leontienhuis

De keuze is reuze

Hattum van VELUX Nederland gaf aan dat er een daglichtsysteem 
met combinatie-element toegepast kon worden. Met een combi-
element dat doorloopt tot net boven de vloer, heeft u een mooi 
uitzicht op de landerijen. Hierdoor verbindt u binnen met buiten. 
Dat geeft een heel mooi effect.”

Het bleef echter niet bij het leveren van materialen. 
Hoogendoorn: “VELUX Nederland heeft intern mensen gezocht 
die konden meehelpen aan het project. Niet alleen mensen uit de 
buitendienst, maar zelfs mensen van kantoor hebben hun steentje 
bijgedragen. Een deel van de arbeid is dus ook door 
VELUX Nederland opgepakt.”

Geslaagde verbouwing
Het Leontienhuis is ondertussen opgeleverd. Hoogendoorn kijkt 
terug op een mooi project. Ook Fieke Thijs, Algemeen Manager 
van het Leontienhuis, is erg te spreken over de verbouwing: 
“De samenwerking was zeer prettig. De sfeer in de boerderij is 
heel aangenaam en huiselijk door de houten balken en plafonds, 
maar mede dankzij de VELUX dakramen ook licht en ruim en 
uitnodigend voor onze bezoekers! De eerste week van juni zijn we 
van de bouwkeet naar de boerderij verhuist, we zijn enorm blij dat 
we eindelijk van deze geweldige ruimte kunnen genieten!”

Meer weten? 
Lees het hele artikel op www.velux.nl/club
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Over welke verzekeringen dienen zzp’ers in de bouw sowieso te 
beschikken?
“Het verzekeren van uw bedrijfsbus is verplicht. Tevens hebben een hoop 
vakmannen diefstal van gereedschap verzekerd. Daarbij moet u wel even 
opletten dat u ook de schade vergoed krijgt wanneer uw spullen uit uw 
bus worden gestolen.”

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van zzp’ers in de bouw?
“Het is wel prettig om te beschikken over een 
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Mensen die dat (nog) 
niet hebben beseffen niet dat zich iedere dag een situatie kan voordoen 
waarmee ze een forse schade berokkenen. Dus wij raden iedereen aan: 
regel dat snel! U voorkomt met een een paar tientjes per maand dat u 
misschien uw leven lang moet opdraaien voor een of andere stommiteit 
die u ooit hebt begaan.”

En als een zzp’er in de bouw arbeidsongeschikt wordt?
“U ziet dat het aandeel zzp’ers dat over een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering beschikt is gedaald. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is dat Nederlandse verzekeraars 
de premies hebben verhoogd met zo’n 20 tot 40%. Daarnaast 
weigeren bijna alle verzekeraars in Nederland vakmannen een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden als zij ouder zijn 
dan 45 jaar. Dit kunt u voorkomen door in de eerste drie maanden dat 
u start als zzp’er een verzekering af te sluiten, want dan moet elke 
verzekeraar u accepteren.”

Waarom is het zo belangrijk om als zzp’er een goed pensioen te regelen?
“Mensen vergeten dat u voor een volwaardig pensioen van 
ongeveer 70% bruto van uw inkomen 40 jaar pensioenpremie 
moet betalen. Veel zzp’ers onderschatten vaak hoeveel ze opzij 
moeten leggen om straks een beetje fatsoenlijk te kunnen 
blijven leven. Dat is een stukje bewustwording waar ik 

mensen op wil attenderen.”

Heeft u nog een tip voor zzp’ers in de bouw voor het afsluiten 
van hun pensioen?

“Sinds 1 januari hebben wij als Zelfstandigen Bouw samen 
met APG het zzp-pensioen opgezet. Het zzp-pensioen is een 
voorziening waaraan zzp’ers vrijwillig kunnen deelnemen, 
waarin ze zelf bepalen hoeveel ze inleggen, hoe vaak ze inleggen 

en wanneer ze dat doen. Er zit nog een ander mooi voordeel bij. 
Elke euro die u spaart voor uw zzp-pensioen kunt u ook inzetten 
voor een uitkering voor het geval u arbeidsongeschikt wordt.”

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

ClubTip: regel uw 
verzekeringen en pensioen zo 
snel mogelijk! 
       Er komt een hoop kijken bij het zzp-schap. Welke 
verzekeringen moet u bijvoorbeeld hebben en hoe zit het met 
uw pensioen? Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw geeft 
een aantal handige tips over hoe u deze zo goed en voordelig 
mogelijk kunt afsluiten.

Marketing-
update

Renovatieactie
Als de consument tussen 1 april en 30 juni 2015 een VELUX 
actieproduct uit de renovatieactie heeft aangeschaft, kan hij 
nog tot en met 31 juli 2015 tot wel € 400,- cashback krijgen. 
Wijs uw klanten hier dus vooral nog op. Meer informatie is te 
vinden op www.velux.nl/renovatie.

Aandacht voor VELUX raamdecoratie
Van 1 juni t/m 31 juli a.s. heeft VELUX Nederland een leuke 
raamdecoratie campagne lopen om de raamdecoratie 
producten extra onder de aandacht te brengen bij 
consumenten. Deze actie wordt ondersteund op radio en online 
via banners. Men kan online meespelen op www.velux.nl/win 
en kans maken op een gratis raamdecoratie product of een van 
de andere (kortings)prijzen. Bent u in de gelegenheid om de 
actie onder de aandacht te brengen bij uw klanten, laat deze 
kans dan nu niet voorbij gaan!

Daarnaast krijgt u, als VELUX clublid, binnenkort een mooi 
pakketje in de bus van ons. In dit pakketje bieden we u extra 
tools om meer VELUX raamdecoratie bij uw VELUX dakramen 
te verkopen.

Ook nodigen we u als professionele partner van VELUX 
Nederland uit om een foto van uw huidige klus op Facebook te 
posten. Vermeld dan wel de hashtag #VELUXraamdecoratie. 
Op deze manier maakt u kans op een gratis ijscokar op locatie. 
Zo houdt iedereen het hoofd koel deze zomer. Deze ijscokar 
is co-branded. Dat betekent dat er naast het VELUX logo, 
ook UW logo of naam komt te staan. Op deze manier maakt 
u (gratis) reclame in de buurt waar mede namens u ijsjes 
worden uitgedeeld! De ijscokar in de buurt wordt gefilmd en/of 
gefotografeerd om vervolgens op social media of op uw eigen 
website te gebruiken. We roepen alle Clubleden dus op om aan 
deze actie mee te doen.

Update campagnes najaar
Gedurende de rest van het jaar zal er ook specifieke 
aandacht besteed worden aan VELUX oplossingen die extra 
meerwaarde bieden, waaronder de VELUX INTEGRA® familie. 
In het najaar zal er ook extra aandacht zijn voor de VELUX 
rolluiken en lichtkoepels.

Deel uw klusfoto 
en maak kans op een 

gratis ijscokar!
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     Aannemer Martin Hoek uit Alblasserdam was één van de gelukkige winnaars van de 
Clubaanbieding uit de vorige Clubkrant: in het kantoor van zijn bouwbedrijf Hoek Bouw heeft 
hij een gratis VELUX daglichtspot geplaatst. 

Martin legt uit: “Ik gebruik heel veel 
VELUX producten. Ik wist wel dat 
ze deze oplossing hadden, maar ik 
heb het zelf nog nooit toegepast. 
Dus toen ik de Clubaanbieding zag, 
dacht ik: ik reageer gewoon, je 
weet het nooit. En toen kregen we 
het bericht dat we de daglichtspot 
gratis mochten testen!” Martin en 
zijn collega’s zijn er erg blij mee: 
“Het geeft enorm veel licht, daar 
heeft u een hoop profijt van. En 
het is geen hinderlijk licht, dat zou 
natuurlijk ook kunnen als er te veel 
zon binnenkomt. Ik zou deze VELUX 
daglichtspot zeker aanraden aan 
mijn klanten.”

Een stukje energiebesparing
Martin koos ervoor om het product 
boven de printeropstelling te laten 
plaatsen. Deze plek wordt niet veel 
gebruikt en daarom wil hij er niet 
continu lampen laten branden. Maar 

De perfecte daglichtoplossing   
De VELUX daglichtspot voor het platte dak is de perfecte oplossing voor ruimtes waarin natuurlijk daglicht middels een lichtkoepel 
niet mogelijk is. Het product kan gemonteerd worden in platte of flauw hellende daken met een hellingshoek tot 15°. In schuine 
daken met een hellingshoek tussen 15° en 60° kan de VELUX daglichtspot voor het schuine dak gemonteerd worden. Met behulp 
van een stugge buis wordt daglicht in iedere hoek van een woning of bedrijfsgebouw gebracht. Door twee spiegeltjes wordt de zon 
de tunnel in gereflecteerd. Aan de binnenzijde van de tunnel zit een super reflecterende coating die zorgt voor een reflectiegraad tot 
98%. Kijk voor meer informatie over de vernieuwde VELUX daglichtspot op www.velux.nl/daglichtspot

Martin Hoek wint testactie VELUX daglichtspot

“Enorm veel licht, daar heeft u 
een hoop profijt van”

zonder licht is het er te donker: “Ik 
vond het eigenlijk wel een mooie plek 
om de daglichtspot hier te plaatsen. 
Een stukje energiebesparing, zo 
hoeven we niet alle lampen aan te 
doen voor dat ene printje. Het werkt 
echt super.”

Probleemloze montage en nette 
afwerking
Hoek Bouw heeft een plat dak, 
ideaal om een VELUX daglichtspot 
te plaatsen. De montage verliep 
dan ook zonder problemen. Martin 
vertelt: “Het is allemaal heel 
goed gelukt. In 1,5 uur tijd zat de 
daglichtspot erin. Dus ook wat 
de plaatsing betreft is het geen 
moeilijk product. Ik vind het netjes 
afgewerkt. De spot is bij ons in een 
systeemplafond geplaatst en er is 
goed over de bevestiging nagedacht. 
Met de klembeugels die u aan kan 
draaien, werkt dat perfect.”



Club

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. 

       Heeft u een bijzonder project uitgevoerd, 

waarmee u uw collega’s kunt inspireren? Het gaat 

niet alleen om activiteiten waarin VELUX producten 

een rol spelen, ook andere initiatieven zoals een bijdrage aan 

een goed doel of een vernieuwende marketingactie zijn van harte 

welkom. We zijn juist op zoek naar kleinschalige, laagdrempelige, maar 

creatieve initiatieven. Deel uw ervaring of tip 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.

Deel uw ervaring!

        Voor daglichtoplossingen bent u bij VELUX 
aan het juiste adres. De producten zijn eenvoudig 
samen te stellen en gemakkelijk te monteren. Wilt 
u alles weten over onze oplossingen? Niet alleen 
de technische, maar ook de commerciële aspecten 
van onze producten leren kennen? Schrijf u dan in 
voor een van de gratis VELUX trainingen! Met de 
kennis die u hier opdoet kunt u uw klanten nog beter 
adviseren. Ons aanbod is divers: van plat dak tot 
verkoop en van renovatie tot de nieuwe generatie 
VELUX producten. 

De trainingen worden gegeven in ons 
trainingscentrum in De Meern. Het certificaat 
‘Erkende Fabrikantenopleiding’ van Koninklijke Hibin 
geeft de garantie dat de VELUX trainingen aansluiten 
bij de reguliere vakopleidingen 
die Hibin Opleidingen biedt en 
bijdraagt aan de professionele 
ontwikkeling van de deelnemers. 

Vanaf nu is de trainingsagenda 
voor de tweede helft van 2015 
beschikbaar. Kijk voor het 
complete trainingsaanbod op 
velux.nl/training en schrijf u in!

VELUX trainingen: 
Goed, beter, best

Inbraakwerendheid 
Bijzonder project?

In de vorige Clubkrant vertelde ik meer over veiligheid en de invloeden van dakramen op het 
persoonlijk vlak. Hoe kan bijvoorbeeld lichamelijk letsel voorkomen worden? In deze Clubkrant 
wil ik meer vertellen over veiligheid vanuit een ander oogpunt, namelijk inbraakveiligheid. 
Inbraak levert naast materiële schade vaak ook immateriële schade op. De gevolgen van een 
inbraak werken vaak jaren lang door bij de slachtoffers, het maakt hen angstig. Het is dan 
ook belangrijk om inbraakbeveiliging ook mee te nemen tijdens het advies aan de consument. 
Liggen de dakramen binnen het bereik voor inbrekers? En welke maatregelen kunnen worden 
getroffen om de kans op een inbraak te verkleinen? 

Regelgeving inbraakwerendheid in Bouwbesluit
Voor de bereikbaarheid zijn er regels in het Bouwbesluit opgesteld. Tevens kan er gebruik 
worden gemaakt van de richtlijnen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen® aanreikt. Nog veel 
belangrijker is echter het gebruik van het gezond verstand. Kijk om u heen en beoordeel zelf of 
het dak opklimbaar is en of de dakramen op een andere wijze bereikt kunnen worden. Mocht u 
toch geleid willen worden door de regelgeving, dan vertelt de norm in het Bouwbesluit dat alle 
ramen en deuren die lager geplaatst zijn dan 5,5 meter inbraakwerend moeten zijn uitgevoerd. 
Zelfs boven de 5,5 meter moeten dakramen in verschillende situaties nog inbraakwerend 
worden uitgevoerd. 

De kans is groot dat u in veel situaties ook moet denken aan het toepassen van dakramen met 
een geïntegreerd afsluitbaar slotje.

VELUX biedt 2 standaard typen dakramen aan die voldoen aan inbraakwerendheid: de 
GGL 2070Q en GGU 0070Q. Daarnaast voldoen alle lichtkoepels voor het platte dak aan het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Voorkomen is beter dan genezen
De zogenaamde gelegenheidsinbreker zal minder snel in verlichte woningen of woningen waar 
de bewoner aanwezig is proberen in te breken. Hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar. 
Door het toepassen van elektrische gordijnen, zonweringen en rolluiken is het bijvoorbeeld 
mogelijk om met behulp van de timer functie van de bedieningseenheid ‘aanwezigheid’ te 

programmeren. Er zijn zelfs aan/
uit adapters beschikbaar waarmee 
ook de verlichting kan worden 
geschakeld zodat het erop lijkt dat 
de bewoner aanwezig is. 

Meedenken met de klant door hen 
waardevolle tips mee te geven en 
hen te behoeden voor een mogelijk 
dramatische gebeurtenis zal uw 
betrouwbaarheid en deskundigheid 
richting de opdrachtgever zeker 
vergroten!

 
                                                                                             Groeten van Willemwww.velux.nl/politiekeurmerk


