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Wie ben je?
Ik ben Jeroen Janssen. Inmiddels 34 jaar oud. Ik woon samen in 
het prachtige ’s-Hertogenbosch. We hebben geen kinderen.

Hoe lang werk je al bij VELUX Nederland?
Ik ben op 1 september 2011 begonnen als accountmanager voor 
de nieuwe productgroep lichtkoepels.

Wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd ga ik graag met vrienden eten of ik sleutel aan 
oude Citroëns.

Wat is je functie binnen VELUX Nederland?
Ik ben productmanager plat dak. Dus ik houd me voornamelijk bezig 
met het platte dak.

Waar bestaan je werkzaamheden voornamelijk uit?
Productmanagement hebben we bij VELUX Nederland in drie 
groepen verdeeld: plat dak, raamdecoratie en dakramen. We houden 
ons bezig met de trends in de markt, bedenken de campagnes, 
introduceren nieuwe producten en zorgen ervoor dat alle 
communicatie op orde is. Eigenlijk doen we er alles aan om ervoor 
te zorgen dat u weet welk product het beste is voor uw klant.

Wat wil je de VELUX Clubleden meegeven?
Iets wat ikzelf een ontzettend mooi product vind is onze modulaire 
lichtstraat. En dan niet alleen mooi qua uitstraling, maar juist 
ook vanwege de technische kant. Het is hiermee echt super 
eenvoudig om zelf een kleine lichtstraat te plaatsen. Door de 
geprefabriceerde ramen en gootstukken weet je zeker dat je het 
gemakkelijk 100% waterdicht krijgt. Daarnaast geven we per 1 
oktober trainingen in het plaatsen hiervan. Zo weet je echt zeker 
dat je je eerste lichtstraat ook perfect plaatst. En daar gaan we 
voor: 100% zekerheid bij plaatsing.

Speciale actie voor VELUX Clubleden
Voor u als VELUX Clublid hebben we een speciale 
actie. U heeft de mogelijkheid het VELUX rolluik op 
zonne-energie gratis te testen. Om kans te maken 
op één van de drie rolluiken die VELUX Nederland 
ter beschikking stelt, dient u een mail te sturen naar 
club@velux.nl. Laat ons uiterlijk 30 november weten 
waar en waarom u dit product zou willen testen en 
wellicht behoort u straks tot de winnaars! Let op dat 
het product wel binnen drie maanden moet 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…. 
Jeroen Janssen Clubaanbieding

Test u gratis het 
VELUX INTEGRA® 
rolluik (type SSL) 
op zonne-energie?
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       Van volledig daglicht tot complete verduistering, VELUX rolluiken 
bieden een totaaloplossing met optimale warmtewering in een prijs-
winnend design. De elektrische VELUX INTEGRA® rolluiken zijn vanuit 
iedere plek in huis of geheel automatisch te bedienen.

Voordeel in ieder seizoen
Het beste van alles is dat onze rolluiken een lange levensduur hebben. Ze zijn ge-
maakt van duurzaam aluminium, zodat VELUX rolluiken bestand zijn tegen alles wat 
de natuur te bieden heeft. Bovendien zijn onze rolluiken getest in de meest extreme 
situaties, zodat we jarenlang weerbestendigheid kunnen garanderen. Van VELUX rol-
luiken profiteert u in elk jaargetijde!

Producteigenschappen
• Zorgt voor volledige verduistering
• Houdt tot wel 97% van de zonnewarmte buiten
• Verbetert de isolatie tot wel 14%
• Type SSL is bekroond met diverse design awards
• Binnen een uur van binnenuit te monteren
• Uit te breiden met VELUX INTEGRA® Active        
  sensoren voor automatische klimaatbeheersing

Maak nu kans op 1 van de drie 
gratis VELUX rolluiken op 
zonne-energie

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
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VELUX modulaire 
lichtstraat op 
uitbouw woonhuis
     Sinds dit jaar biedt VELUX Nederland de modulaire 
lichtstraten ook aan voor de woningbouw. Het lichtstraat-
systeem is de perfecte oplossing om een donkere uitbouw 
van voldoende daglicht te voorzien. Roy Houwers van 
Houwers Dakwerken & Zn. is de eerste in Nederland die de 
modulaire lichtstraat in een woonhuis heeft toegepast. 

Inhoud:

2. Even voorstellen
2. Clubaanbieding
3. Eerste particuliere plaatsing 
 VELUX modulaire lichtstraat
4. Kort nieuws
6. Column Charles Verhoef
6. Training door de ogen van 
 Angeline Frijlink
7. VELUX Productnieuws
8. Winnaar testactie nieuwe 
 VELUX vouwgordijn
9. Column Rob de Groot
10. Clubtip
10. Update VELUX 
 marketingacties
12. Willems Weetje

Eerste particuliere plaatsing

“Ik ben momenteel mijn eigen woning aan het verbouwen: we maken aan de achterkant van 
onze twee-onder-een-kapwoning een uitbouw, waardoor we meer ruimte krijgen op de begane 
grond”, vertelt Roy. “Door de uitbouw komt er echter minder licht binnen in de huiskamer. 
Daar wilden we graag een oplossing voor. Bij een evenement van VELUX Nederland zag ik de 
modulaire lichtstraat en ik dacht meteen: dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn!”

Ventilatie door open element
“Het systeem ligt onder een hoek van vijf graden”, gaat Roy verder. “We hebben de lichtstraat 
geplaatst in een lessenaarsopstelling van drie elementen van 100x120 cm. Ik heb er bewust 
voor gekozen om een open element toe te passen, zodat we voldoende kunnen ventileren. Het 
mooie bij de VELUX Nederland modulaire lichtstraat is dat je niet kunt zien dat één van de 
elementen te openen is. Van onder gezien is de lichtstraat één geheel.”

Technisch advies
De plaatsing was op technisch gebied nog een uitdaging voor Roy: “Ik wilde de lichtstraat 
tegen de gevel plaatsen, zodat het licht zo diep mogelijk de bestaande ruimte binnen zou 
komen. Door de hoogte van een bestaand raam in de gevel bleek dit echter niet mogelijk. De 
technisch adviseur van VELUX Nederland heeft mij de tip gegeven om van de gevel af te gaan 
en een vrijstaande lichtstraat toe te passen. Om de lichtinval zo groot mogelijk te maken, 
raadde VELUX Nederland mij aan om de binnenafwerking schuin naar het plafond af te 
werken. Dit is niet de standaard werkwijze en daarom is het technisch complexer, maar het is 
wel de beste en mooiste oplossing.” 

De montage zelf verliep zoals verwacht. “Dit was de eerste keer dat ik een VELUX modulaire 
lichtstraat heb geplaatst, maar de montage verliep prima. Het is allemaal vrij duidelijk. Zolang 
ons bedrijf bestaat, werken we al met VELUX producten. Ik heb er alleen maar positieve 
ervaringen mee. Het functioneren en in elkaar zetten: het geheel klopt gewoon”, aldus Roy. 

Aanzienlijk meer licht binnen
Voor de VELUX modulaire lichtstraat is ook binnenzonwering verkrijgbaar. Roy koos voor de 
grijze variant: “Het is een stukje comfort. Als de zon fel schijnt, wil je het licht toch een beetje 
kunnen dimmen. Zeker omdat de uitbouw op het zuiden ligt.” Roy is heel tevreden over het 
eindresultaat. “Door de uitbouw kwam er in de bestaande ruimten van de woning minder licht 
binnen. Je ziet nu de opbrengst van de modulaire lichtstraat. Er komt aanzienlijk meer licht 
binnen. We zijn er superblij mee”, besluit Roy. 
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de VELUX daglichtcalculator
Ook voor daglichtberekeningen onder het platte dak

In het Bouwbesluit staan rekenregels waarmee 
de daglichttoetreding kan worden berekend. Als 
vuistregel geldt dat het toegepaste glasoppervlak 
gelijk moet zijn aan 10% van het vloeroppervlak. Deze 
som kan helaas niet een-op-een worden toegepast. Er 
zijn namelijk een aantal voorwaarden aan verbonden 
die er een lastige rekensom van maken.

Om u te helpen met deze berekening ontwikkelde 
VELUX Nederland, in samenwerking met 
ingenieursbureau DGMR, de VELUX daglichtcalculator. 
Door het invoeren van diverse gegevens kan in een 
handomdraai worden bepaald of de ruimte voldoet 
aan de minimale eisen die het Bouwbesluit aan een 
ruimte stelt. Dit kan zowel voor ruimten onder het 
hellende als het platte dak.

Door deze gegevens is het mogelijk om een beter 
onderbouwd advies te geven aan de klant. Zo kan naar 
een optimale daglichttoetreding toegewerkt worden. U 
wilt een ruimte tenslotte niet alleen laten voldoen aan 
minimale eisen, maar er het maximaal mogelijke uithalen!

Net als andere visualisatietools en rekenprogramma’s 
die VELUX Nederland aanbiedt, is ook dit programma 
geheel gratis en zonder verplichtingen te gebruiken. 
De vernieuwde daglichtcalculator hoeft niet meer 
te worden geïnstalleerd, maar is gewoon online te 
gebruiken. Ook op uw smartphone of tablet.

Kortom: een handige en heldere tool die zeer 
goed van pas komt bij uw vragen over voldoende 
daglichttoetreding. Probeer de tool eens uit via deze 
link: daglichtcalculator.velux.nl.

De bewoners hebben in het 
VELUX Daglicht Advies 
Centrum inspiratie opgedaan 
voor het toevoegen van 
daglicht en ventilatie in hun 
woning en schuur.

In de schuur zijn 
vergunningsvrije dakkapellen 

geplaatst voorzien van 10 
keer GPU UK08 voor en 

4 keer GGU UK08 aan de 
achterzijde. Hiermee wordt 

extra ruimte gecreëerd. 

Om meer licht binnen te krijgen en beter te kunnen 
genieten van het uitzicht is in het woonhuis de 

VELUX vergunningsvrije dakkapel serre 5 SK06 
breed geplaatst. De bovenste dakramen zijn van het 
type GGU en de onderste GPU. De GPU-vensters zijn 
voorzien van insectenwering ZIL. In de kopgevel van 

het woonhuis is nog een los UK08-dakraam geplaatst.

In totaal zijn er 25 VELUX dakramen 
geplaatst die allemaal voorzien zijn 
van een MSL (buitenzonwering op 
zonne-energie). Zo is er maar één 
bedieningstablet voor de woning en 
één voor de schuur nodig.

Project uitgelicht

     Consumenten twijfelen 
vooraf vaak over het resultaat 
van hun aanstaande verbouwing. 
Is de daglichttoetreding 
bijvoorbeeld wel voldoende? 
VELUX Nederland biedt hierop 
het antwoord door middel 
van een rekenprogramma 
met onderbouwing vanuit het 
Bouwbesluit.

Gratis te gebruiken en zonder verplichtingen

Vernieuwd:
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                              Heeft u interesse? Stuur dan een mail met uw gegevens (naam, bedrijfsnaam, adres en        
                          telefoonnummer) naar club@velux.nl. Wie weet kunt u de Somfy TaHoma® dan binnenkort 
zelf uitproberen. We nemen contact op met de winnaar over zijn ervaringen met de Somfy TaHoma®. In de 
volgende editie van de Clubkrant leest u hier meer over.

We 
mogen een 

Somfy TaHoma® 

weggeven aan 

een van de 
VELUX 

Clubleden.

Bedien uw VELUX 
dakramen met een app
      Wist u dat alle VELUX INTEGRA® producten ook met een app te bedienen zijn? Dit kan met de Somfy TaHoma®, een 
slimme box die bewoners met hun huis verbindt. Niet alleen uw dakramen, maar ook uw lichten, gordijnen, rolluiken, zonwering 
of garagedeur kunt u hiermee bedienen.

Met de Somfy TaHoma® zijn alle aangesloten producten in en rond het huis afzonderlijk of gezamenlijk te bedienen en te 
monitoren via uw smartphone, tablet of PC waar ook ter wereld. Uw klant kan zelfs vanaf zijn vakantieadres de lichten 
aanzetten en de gordijnen openen, zodat het lijkt alsof hij thuis is. Hoe veilig is dat? Met de Somfy TaHoma® staat uw klant 
altijd in contact met zijn huis. Dat is gemakkelijk, comfortabel en veilig.

Interesse?
Meer informatie over alle mogelijkheden van de Somfy TaHoma® en verkooppunten vindt u op www.somfy.nl. 
Voor uitleg en een demonstatie kunt u een bezoek brengen aan het Somfy House in Hoofddorp.

Somfy House
Diamantlaan 6 (ingang Saffierlaan)
2132 WV Hoofddorp
Meer informatie over het Somfy House is te vinden op: www.somfyhouse.nl

VELUX Nederland was in september en 
oktober vertegenwoordigd op de 
Bouw Compleet beurzen 
in Gorinchem en Hardenberg
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Eindelijk weer groei

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

Een paar jaar lang hebben we moeten aanhoren dat het binnenkort 
weer een stuk beter gaat met de bouw. Gelukkig is dat nu eindelijk 
een feit. De bouw laat zelfs recordcijfers van groei zien. Ik spreek 
veel vakmannen die het al een tijd razend druk hebben en ook 
voor de komende maanden helemaal volgeboekt zitten. Dat is 
ontzettend goed nieuws.

Tegelijkertijd hoor ik dat de focus zo nadrukkelijk ligt op het 
uitvoeren van opdrachten dat er geen tijd is om een paar 
essentiële zaken van het zelfstandig ondernemerschap op te 
pakken. Geen tijd meer om de website up-to-date te houden, 
eindelijk die CAR-verzekering af te sluiten of een workshop te 
volgen. Allemaal heel begrijpelijk, maar tegelijkertijd een risico 
voor de continuïteit van uw bedrijf.

De wereld is echt veranderd de afgelopen jaren. Opdrachtgevers 
zijn een stuk veeleisender geworden. De consument verwacht van 
een vakman deskundig advies. Hij verlangt dat u meedenkt over de 
beste oplossing voor zijn woonwensen. Daarnaast gebruiken klanten 
internet steeds vaker in hun zoektocht naar een betrouwbare 
vakman. Uw website is uw digitale visitekaartje. Klanten hechten 
veel waarde aan het oordeel van andere klanten. Dat betekent voor 
u dat u er niet bent met alleen hard werken. U zult uw zaakjes goed 
op orde moeten hebben en houden. Dat is de manier om in goede én 
in mindere tijden een gezond bedrijf te runnen.

   
Charles Verhoef
Voorzitter Zelfstandigen Bouw

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

VELUX INTEGRA® bedieningstablet

Trainingen door de ogen van... 
Angeline Frijlink

“Voorheen lag de focus van de trainingen met name op de techniek. Hoe monteert u een product 
en wat zijn de mogelijkheden?”, blikt Frijlink terug. “We willen u nu meer handvatten geven om het 
product goed te kunnen verkopen aan de consument. De trainingen worden voortaan dus meer 
toegespitst op commerciële vaardigheden. Vanaf oktober worden de nieuwe trainingen aangeboden.”

Daglicht verkopen
De belangrijkste les die u volgens Frijlink meekrijgt is het verkopen van daglicht in plaats van het 
verkopen van een product. “We willen u tools meegeven om nog beter het concept ‘licht’ te kunnen 
verkopen. U krijgt handvatten aangereikt om meer inzicht te krijgen in wat licht doet voor een 
consument en voor een ruimte. Zo kunt u zich meer op de beleving van de consument richten in plaats 
van alleen op de prijs”, aldus Frijlink.

Nieuwe trainingen
Er staan een hoop nieuwe trainingen op het programma. Frijlink zet ze op een rij: “We hebben een 
specifieke renovatietraining op de planning staan, omdat we zien dat u steeds meer op projectmatig 
vlak bezig bent. Bij grote renovatieprojecten moeten vaak oude vensters vervangen worden. Daar 
hebben we nu dus specifiek een training voor opgezet. Er komt ook een specifieke training voor 
de VELUX INTEGRA® familie”, gaat Frijlink verder. “Deze is puur gericht op elektrische en solar 
producten.” Daarnaast is de plat dak training redelijk nieuw. “We zijn nu steeds vaker actief op het 
platte dak. Vroeger waren onze trainingen met name gericht op het hellende dak en de toepassing van 
dakramen”, licht Frijlink toe.

“Tot slot is er een specifieke meerwaardetraining voor u toegevoegd”, vervolgt Frijlink haar verhaal. 
“Daar zal ook een stukje wet- en regelgeving in opgenomen worden. Dat is iets wat u gelijk in de 
praktijk kunt brengen. Een voorbeeld is het Politiekeurmerk. In het Bouwbesluit staat dat het op 
bepaalde hoogtes in een woning verplicht is om een dakraam met het Politiekeurmerk te plaatsen. Wij 
zien nog heel vaak dat er een standaard lichtkoepel wordt geplaatst in een uitbouw die volgens het 
Bouwbesluit een lichtkoepel met een Politiekeurmerk zou moeten hebben. U kunt consumenten op dit 
soort regels wijzen.”

Bijverkoop stimuleren
Een belangrijk leermoment op commercieel 
vlak tijdens de trainingen, is het stimuleren 
van bijverkoop. “Het is natuurlijk prima om 
gewoon een dakraam te plaatsen en het 
daarbij te laten, maar we willen meegeven dat 
u er ook andere producten bij kunt verkopen”, 
legt Frijlink uit. “Dat kunt u natuurlijk alleen 
als wij u de juiste productkennis meegeven. 
Ziet u bijvoorbeeld dat een raam op het 
zuiden ligt, dan zou u de consument kunnen 
adviseren om tevens te investeren in goede 
zonwering. Of wanneer een raam erg hoog 
zit, kan de consument gewezen worden op de 
mogelijkheid van elektrisch bedienbare ramen. 
We willen dat soort informatie meegeven, 
zodat u aan de consument kunt uitleggen 
waarom ze misschien iets meer moeten 
investeren voor het beste resultaat.”

        De trainingen die VELUX Nederland aanbiedt zijn eens 
goed tegen het licht gehouden. Door middel van interviews met 
woningcorporaties, handelaren, aannemers en zzp’ers is nagegaan 
waar u nu echt behoefte aan heeft. Wat zoekt u in een training? 
Angeline Frijlink, accountmanager bij VELUX Nederland, vertelt 
welke aanpassingen er op basis van deze input gedaan zijn.

Enthousiast geworden over de VELUX trainingen? 
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via velux.nl/training. De trainingen zijn geheel gratis 
en kunnen op doordeweekse dagen zowel ’s ochtends als ’s middags gevolgd worden. De 
trainingskalender voor 2016 staat al online, dus schrijf u snel in!
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     Voor VELUX lichtkoepels in de maat 150x150 

is er nu een nieuw gordijn beschikbaar: het 

Energie Comfort gordijn op zonne-energie. Dit 

product vervangt het oude Energie Comfort 

gordijn op netstroom. Het nieuwe gordijn houdt 

niet alleen het daglicht buiten, maar zorgt ook 

voor extra warmte-isolatie in de winter.

Standaard heel compleet
De VELUX lichtkoepels zijn standaard voorzien van HR++ veiligheidsbeglazing 
onder de kunststof koepel. Ze komen mede daarom automatisch in 
aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (weerstandsklasse 2 
volgens NEN 5096). De VELUX lichtkoepels zijn gemaakt van duurzaam 
acrylaat of polycarbonaat. Dit materiaal is slagvast. Bovendien is op alle 
VELUX lichtkoepels van polycarbonaat een KOMO-attest afgegeven. 

Met een U-waarde van 0,72 W/m2K beschikken de VELUX lichtkoepels over 
zeer goede isolatie-eigenschappen. Ze zijn altijd voorzien van een geïsoleerde 
kunststof opstand. Tevens zijn de VELUX lichtkoepels zeer stil door de 
geïntegreerde motor. Ook regen of hagel is nauwelijks hoorbaar. Afhankelijk 

van het type lichtkoepel wordt het geluid tot wel 51 dB gereduceerd.

Aanpasbaar aan uw wensen
De VELUX lichtkoepels zijn er in een transparante en opale uitvoering. Ze 
zijn ook verkrijgbaar als elektrisch te openen VELUX INTEGRA® versie 
inclusief bedieningstablet. Op de VELUX INTEGRA® versie zit standaard 
een regensensor. Op alle originele VELUX lichtkoepels zit maar liefst 10 jaar 
schriftelijke fabrieksgarantie.

VELUX Productnieuws

Nieuw! 
Energie Comfort gordijn 
op zonne-energie voor lichtkoepels

Op alle VELUX lichtkoepels, met uitzondering van de rookventilatiekoepel en de 
daktoegangskoepel, kunnen VELUX raamdecoratieproducten toegepast worden.
Het voordeel van bediening op zonne-energie is dat het gordijn zonder een 
bedieningssysteem in een vaste lichtkoepel te plaatsen is.

Kijk voor meer informatie op: 
www.velux.nl/lichtkoepel
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     Piet Westerhuis van De Klussenier Piet Westerhuis heeft de testactie van de nieuwe VELUX 
vouwgordijnen gewonnen. Dit kwam goed van pas. Hij had namelijk net nieuwe dakramen geplaatst 
op een zolder die van berging naar kinderspeelkamer werd omgetoverd. De vouwgordijnen zouden 
hier perfect passen. Voor de Clubkrant vertelt Westerhuis over het project. 

“Op een oude bergzolder heb ik VELUX dakramen geplaatst 
om er een speelzolder voor de kinderen van te maken”, begint 
Westerhuis. “Er waren op deze zolder nog helemaal geen 
dakramen, dus ik heb eerst twee GGU dakramen geplaatst. 
Dit type heeft een polyurethaan beschermlaag en is daarom 
vochtbestendig en onderhoudsvrij. Dat is erg prettig voor de 
bewoners, omdat ze niet hoeven te schilderen of ander onderhoud 
hoeven te plegen. Ze hoeven nu nergens meer naar om te kijken.”

Gemakkelijke plaatsing
“Er moest uiteraard ook iets in de nieuwe VELUX dakramen 
geplaatst worden”, gaat Westerhuis verder. “Daar kon ik 
mooi de gewonnen VELUX vouwgordijnen voor gebruiken. 
De plaatsing was super makkelijk. Ik moest twee gordijntjes 
plaatsen. Als je het een keer hebt gedaan dan gaat het heel 
snel. De vouwgordijnen zaten er in een kwartiertje, twintig 
minuten in. Het Pick&Click!® systeem werkt heel gemakkelijk. 
De zijgeleiders worden vastgeschroefd, je moest twee 
kunststof houdertjes op maat zetten in het midden van het 
raam, dan kleef je dat gordijntje er op en zitten er nog roedes 
bij. Iedereen kan de VELUX vouwgordijnen dus gemakkelijk 
installeren”, zegt Westerhuis.

Winnaar testactie nieuwe VELUX vouwgordijnen

“Het vouwgordijn filtert mooi het 
felle zonlicht”

Mooi resultaat
“De VELUX dakramen en vouwgordijnen sluiten naadloos op 
elkaar aan en hangen hartstikke mooi”, vindt Westerhuis. “Ik 
zou de VELUX vouwgordijnen daarom ook zeker aan mijn 
klanten aanbevelen. Voor een ruimte waar je geen verduisterend 
gordijn nodig hebt, is dit een ideaal gordijn. Als er veel zonlicht 
binnenkomt dan kun je mooi het vouwgordijn laten zakken. Dan 
komt er nog wel licht doorheen, maar niet meer dat felle zonlicht. 
Het vouwgordijn filtert mooi het felle licht”, aldus Westerhuis. 

Gemakkelijk aan te passen
“Wat ook handig is, is dat als je op een gegeven moment een 
andere stof wil hebben, je de stof heel makkelijk kunt vervangen”, 
vervolgt Westerhuis zijn verhaal. “Zo kun je er gemakkelijk 
een andere kleur opzetten. De opdrachtgever heeft nu gekozen 
voor een zwart vouwgordijn. Dat past goed bij de rest van de 
speelkamer die met zwarte, gele en witte kleuren is ingericht. 
Mocht hij deze inrichting ooit willen aanpassen, dan verandert 
het vouwgordijn gewoon mee.” Volgens Westerhuis was de 
opdrachtgever zeer tevreden over het eindresultaat. “Die vond het 
hartstikke mooi.” laat Westerhuis weten. 
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Veel mensen bouwen of verbouwen maar één keer in hun leven. 
“Da’s meer dan genoeg”, hoor je opdrachtgevers vaak verzuchten 
als het werk is afgerond. Er komt ook nogal wat op je af. Zo 
moeten er veel keuzes worden gemaakt, soms onder flinke 
tijdsdruk. Een goede adviseur zou welkom zijn. Bouwbedrijven 
laten hier nog regelmatig een kans liggen.

Veel opdrachtgevers beginnen met een kennisniveau iets 
boven nul als de (ver)bouwplannen ontstaan. Niet iedereen is 
technisch onderlegd of heeft affiniteit met bouwprojecten. Soms 
interesseert het de mensen ook simpelweg niet. Zij willen immers 
maar één ding: een mooi resultaat!

Opdrachtgevers gaan er vaak vanuit dat met de keuze van 
het bouwbedrijf ook direct de adviseur is aangesteld, die hen 
alles vertelt over de (on)mogelijkheden, handige oplossingen 
aandraagt en hen bijpraat over energiebesparende maatregelen. 
Helaas blijkt dit in de praktijk nogal eens tegen te vallen. Het 
proces wordt door de opdrachtgever vaak meer ervaren als ‘u 
vraagt, wij draaien’.

En dan loop je dus tegen situaties aan dat een opdrachtgever 
met twee kleine kinderen pas na de oplevering, van een overigens 
schitterende verbouwing, van een kennis hoort over het bestaan 
van kindvriendelijke stopcontacten. Toen zij aan de aannemer 
vroeg waarom hij dat niet had aangegeven kreeg zij de verbaasde 
reactie: “Ja maar u heeft er niet naar gevraagd…”.

Zonde, zo blijven kansen onbenut! Je kan van een opdrachtgever 
niet verwachten dat hij of zij alles weet. Daarom is het zo 
belangrijk om alle plannen samen door te nemen en goed door te 
vragen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook opdrachtgevers 
die (pretenderen) over alle kennis te beschikken. Veel informatie 
is natuurlijk ook gewoon beschikbaar op het internet. Kunst is 
nog wel om deze informatie goed te vertalen naar de werkelijke 
situatie. Dit blijkt voor een leek nogal eens lastig te zijn en 
dan is enige bijsturing gewenst. Al is het alleen maar om de 
verwachtingen te ‘managen’. Dus ook hier ligt een belangrijke rol 
voor het bouwbedrijf.

Overigens zijn er veel bedrijven die de rol van adviseur actief 
oppakken. Dat zien wij ook terug bij onze deelnemers. Je hebt 
als bouwbedrijf ook geen keus. Zeker de laatste jaren is de 
verhouding tussen opdrachtgever en bouwbedrijf veranderd. 
Klant is meer koning dan ooit en weet vaak heel goed hoe het 
eindresultaat er uit moet komen te zien. Dit vraagt van het 
bouwbedrijf een proactieve rol. Zijn alle wensen haalbaar? Is 
de klant op de hoogte van alle mogelijkheden? Het is dus veel 
minder “u vraagt en wij draaien”, maar veel meer een gezamenlijk 
project met inbreng van beide partijen. 

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.

Ondernemen

Aanhoudend herstel 
klusbedrijven

Btw-verlaging op 
woning-isolatie blijft
Op 1 juli 2015 kwam er een einde aan het verlaagde 
btw-tarief van 21% naar 6% op arbeidskosten bij 
renovatie en herstelwerkzaamheden aan de woning. 
Hierdoor zal het voor consumenten weer duurder 
worden om werkzaamheden aan de woning te 
laten uitvoeren.

Het verdwijnen van het lage btw-tarief op arbeid is echter niet 
van toepassing op het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan 
de woning. Hiervoor geldt het verlaagde tarief voorlopig nog. Uit 
berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat het isoleren van een 
schuin dak met het verlaagde btw-tarief een besparing van bijna                         
€ 400,- kan opleveren. Naast goede isolatie is het uiteraard ook 
van belang om goed te ventileren. Het kan dan ook interessant 
zijn om het plaatsen van dakramen meteen in de werkzaamheden 
mee te nemen.

Orderportefeuille klusbedrijven (in maanden werk)

Bon: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, augustus 2015

 Orderportefeuille klusbedrijven (in maanden werk)
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Ondanks het aflopen 
van het verlaagde btw-
tarief op arbeid blijkt uit 
de Bouwbarometer® 
van BouwKennis dat 
de orderboeken van 
klusbedrijven in het derde 
kwartaal van 2015 zijn 
opgelopen van 4 naar 4,1 
maanden werk. Ook heeft 
per saldo 21% van de 
klusbedrijven een hogere 
omzet behaald dan een jaar 
eerder. In lijn met dit herstel 
ervaart slechts 10% van de 
klusbedrijven een hogere 
concurrentiedruk dan een 
jaar eerder. Ongeveer drie 
jaar geleden was dit nog 
bijna 40%.

Kijk voor meer informatie op www.verbeteruwhuis.nl
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Search Console
Search Console is een gratis programma van Google dat essentieel is voor 

zoekmachine optimalisatie (SEO). Deze tool geeft een duidelijk overzicht van 

de zoekwoorden waar uw website op is gevonden, hoe vaak deze zoekwoorden 

vertoond zijn en hoe vaak erop is geklikt. Daarnaast geeft Search Console aan 

of bepaalde pagina’s niet gevonden worden en welke sites naar uw website 

linken. www.google.com/webmasters/tools/home?hl=nl 

Google Adwords zoekwoordplanner
Google Adwords biedt voor SEO-doeleinden een handige tool: de 

zoekwoordplanner. Gebruikmaken van deze tool? Maak een account aan en 

ga bovenin het menu naar hulpprogramma’s en de zoekwoordplanner. In de 

zoekwoordplanner kunt u zoekwoorden invoeren waar u op gevonden wilt 

worden en controleren hoe vaak op bepaalde zoekwoorden gezocht wordt.

TIP! Probeer brede zoekwoorden in combinatie met uw locatie, bijvoorbeeld 

‘aannemer Leusden’. www.google.nl/adwords

SEO Toolbar (voor Firefox) 
Op een website is het heel belangrijk dat headers op de juiste manier worden 

aangegeven. Zorg ervoor dat de tekst maximaal een <h1> header heeft, 

twee <h2> headers en drie <h3> headers. Ook deze dienen uit belangrijke 

zoekwoorden te bestaan. De SEO Toolbar geeft duidelijk aan wat voor header 

het is. Mochten headers verkeerd staan dan kan de webbouwer dit vaak simpel 

oplossen. www.seobook.com

Screaming Frog SEO Spider
Met de Screaming Frog SEO Spider kunt u gemakkelijk alle interne en uitgaande 

links checken op uw website. Het enige wat u hoeft te doen is het webadres 

invullen. De tool controleert automatisch uw website en geeft een 

duidelijk overzicht van de redirects, titles, meta descriptions en de 

404-pagina’s. www.screamingfrog.co.uk/seo-spider

Open Site Explorer 
Voor SEO is het belangrijk dat er relevante links naar uw website 

leiden. Links vanuit sportclubs, scholen en gemeenten doen het erg 

goed en kunnen er voor zorgen dat uw website net een hogere positie 

krijgt dan die van de concurrent. Open Site Explorer is een leuke tool die 

uw huidige positie laat zien. moz.com/researchtools/ose

Dit artikel wordt u aangeboden door SEO specialist Jordi Spruijt 
(M: 06-23451543, @: jordispruyt@hotmail.com, LinkedIn: 
nl.linkedin.com/in/jordispruyt) en digitaal marketingbureau 
MediaScience (T: 020-2260660, @: info@mediascience.nl, 
website: www.mediascience.nl).

ClubTip: in de top van 
zoekmachines met gratis 
optimalisatie tools
       Iedere aannemer wil zijn website op een hoge positie in de 

zoekmachineresultaten. Dat klinkt echter makkelijker dan het is. 

Welke gratis tools kunnen u helpen naar de topposities in Google? 

Jordi Spruijt, SEO-specialist van digitaal marketingbureau 

MediaScience, zet de belangrijkste voor u op een rij.

Marketing-
update
Interessant voor uw portemonnee!
Het verkopen van elektrische VELUX INTEGRA® 
producten levert meer omzet op. Tegelijk bieden deze 
producten de klant meer voordelen dan handbediende 
producten. Om consumenten te informeren en vraag 
te creëren, biedt VELUX Nederland dit najaar extra 
aandacht aan de VELUX INTEGRA® familie door 
middel van een online mediacampagne. 

Speciale aandacht voor VELUX INTEGRA® 
dakramen en lichtkoepels
In de maand november loopt er voor consumenten 
een interessante actie. Wanneer zij voor 31 december 
een VELUX INTEGRA® dakraam of lichtkoepel kopen, 
krijgen ze hier van VELUX Nederland een gratis 
VELUX INTEGRA® raamdecoratieproduct (DML/DSL 
of FMG) bij! Voorwaarde is wel dat ze zich voor 30 
november dienen te registreren via 
www.velux.nl/integra

VELUX rolluiken: een gat in de markt
Uit onderzoek blijkt dat consumenten op dit moment nog 
niet goed op de hoogte zijn van het bestaan van VELUX 
INTEGRA® rolluiken en de vele voordelen die dit product 
kent. Naast de extra aandacht die het product door 
middel van de online mediacampagne krijgt, ontvangt 
de consument vanaf 1 november daarom gedurende een 
maand een korting van € 100,- op de VELUX INTEGRA® 
rolluiken (SSL en SML). Kijk voor meer informatie over 
deze actie op www.velux.nl/rolluiken 
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Training voor kennis en advies
Het VELUX INTEGRA® solar dakraam is eenvoudig (draadloos) te monteren en ook de bijbehorende bedieningstablet 
is eenvoudig in te stellen. Wilt u uw klanten nog beter kunnen adviseren over deze elektrische producten? Of hoort u 
graag meer over de commerciële voordelen van het verkopen van VELUX INTEGRA® producten, het monteren ervan en 
het instellen van de bedieningstablet? Geef u dan op voor de speciale VELUX INTEGRA® training via 
www.velux.nl/trainingen of neem contact op met uw accountmanager.

Een ideaal binnenklimaat 
met VELUX rolluiken

U meer omzet, uw klant meer comfort!
De behoefte aan energie-efficiëntie en een goed binnenklimaat in 
woningen is nog nooit zo groot geweest. Uit onderzoek blijkt echter dat 
veel consumenten in de winter te weinig ventileren. De VELUX INTEGRA® 
producten in combinatie met de VELUX INTEGRA® bedieningstablet bieden 
de oplossing:

•  Automatische luchtverversing en daarmee een beter binnenklimaat; 

•  Goede nachtrust door automatische verduistering; 

•  Speciale programma’s om alle ramen en deuren automatisch te 
 openen of sluiten;

•  Lagere energierekening door isolerende eigenschappen in de winter en 
 warmtewering in de zomer;

•  Oftewel zorgeloos en veilig wonen!

Kijk voor alle productvoordelen op www.velux.nl/integra en vind alle 
montageoplossingen onder de link ‘voor aannemers’.



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. 

        Wij zijn continu op zoek naar mooie en 

inspirerende initiatieven. Heeft u bijgedragen 

aan een bijzonder project, heeft u onlangs 

een innovatieve nieuwe website gelanceerd 

of staat er een creatieve marketingactie op 

de agenda? Laat het ons weten en inspireer 

uw collega’s! U kunt uw input aanleveren via 

club@velux.nl. 

We zoeken niet alleen naar projecten waarin VELUX producten 

een rol spelen, maar juist naar kleinschalige, laagdrempelige en 

creatieve initiatieven. Alles is welkom. Misschien staat uw project 

dan wel in de volgende editie van de VELUX Clubkrant! U krijgt dan 

uiteraard een aantal extra exemplaren van de VELUX Clubkrant 

toegestuurd ter promotie.

Laat uw inspanningen zien!

        VELUX Nederland biedt allerhande daglichtoplossingen voor 

zowel hellende als platte daken. Hier zit vaak meer techniek achter 

dan op het eerste gezicht wordt verwacht. Daarom biedt VELUX Ne-

derland trainingen aan waarin u alles leert over de bouwtechnische 

achtergrond van onze producten. We bieden echter meer. Zo helpen 

we u ook om meer omzet te genereren door bijvoorbeeld beter 

advies. Er zit daarom vaak ook een commerciële component in onze 

trainingen en er worden zelfs trainingen specifiek voor de medewer-

kers op kantoor aangeboden.

De trainingen van VELUX Nederland zijn voorzien van het certificaat 

‘Erkende Fabrikantenopleiding’ van Koninklijke Hibbin. Dit biedt u 

de garantie dat onze trainingen aansluiten bij de reguliere Hibin 

vakopleidingen. Op velux.nl/training vindt u meer 

informatie en kunt u zich ook meteen inschrijven.

Graag tot ziens in ons trainingscentrum 

in De Meern!

VELUX trainingen: 
meer dan techniek

Kies voor een 
duurzame oplossing 

Extra promotie

De zomer van 2015 was er een waarin het ene weerrecord na het andere werd gebroken. 
We hebben met zijn allen kunnen genieten van hoge temperaturen en vele zonuren. De 
warme dagen brengen helaas wel ongemakken met zich mee; hoog oplopende woon- en 
slaapkamertemperaturen bijvoorbeeld. Elektronicawinkels kampten daardoor met een 
tekort aan airconditioners en ventilatoren. Het was zelfs in het nieuws! 

Het is eigenlijk zonde dat dit soort maatregelen pas wordt genomen als het al te laat is. 
Bovendien wordt er dan vaak gekozen voor energie slurpende oplossingen. Als er van 
tevoren rekening wordt gehouden met dit soort problemen, zou men voor veel slimmere 
en duurzamere oplossingen kunnen kiezen.
 
Een voorbeeld hiervan is zonweringen of rolluiken aan de buitenzijde van het raam. 
Deze kunnen voorkomen dat de ruimte gedurende de dag te veel opwarmt. Waar men 
misschien minder snel aan denkt, is het slim positioneren van (dak)ramen. Wanneer deze 
worden opengezet zal de temperatuur van de ruimten in de koele nachtelijke uren dalen.

Een slimme locatie voor (dak)ramen is boven de trapopgang of op het platte dak. 
Door het schoorsteeneffect zal de warmte door het huis worden getrokken en worden 
afgevoerd naar buiten. Deze natuurlijke “nachtkoeling” levert in de regel voldoende 
koeling op, waardoor de woning ‘s ochtends weer een aangename temperatuur heeft.

Dit hoeft uw klant niet eens zelf te regelen. Wanneer men kiest voor elektrisch gestuurde 
zonweringen, rolluiken en dakramen zijn ze gemakkelijk automatisch te bedienen. Er 
wordt een bedieningstablet meegeleverd die u op basis van de wensen van uw klant kunt 
programmeren. Zo hoeft u er niet meer naar om te kijken. Er zijn zelfs sensoren beschikbaar 
die reageren op de buitentemperatuur en de lichtinval. 

Het gebruik van elektrische ramen en zonwering systemen wordt vaak als onnodig kostbaar 
en luxe beschouwd. Dat is echter onterecht. Uw klant heeft er het hele jaar door plezier van. 
Bovendien zijn de kosten lager dan de aanschaf en het gebruik van een airco of ventilator 
die men vaak maar een paar weken per jaar gebruikt.

Het monteren van de (elektrische) producten is eenvoudig en hoeft niet veel arbeidstijd in 
beslag te nemen. De motoren kunnen op bestaande ramen vanaf bouwjaar 2001 worden 
toegepast. Ook als het niet mogelijk is om bedrading aan te leggen, kunnen elektrische 
producten gemonteerd worden. Een zonne-energie gevoede motor biedt dan de snelste 
oplossing. Met deze toepassing wordt er meteen geen energie meer verspild!

Groeten van Willem

Kijk voor meer informatie op: http://www.velux.nl/integramonteren


