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Duurzaam en toekomstgericht 
ondernemen

De transitie naar een duurzame economie vraagt om razendsnelle verande
ringen. Daarom zijn toekomstgerichte installatiebedrijven altijd op zoek naar 
jong technisch talent. Met hun nieuwsgierigheid, enthousiasme, kennis en 
flexibele houding kunnen zij de duurzame transitie versnellen. Meer en meer 
wint de waarde van menselijk kapitaal in een bedrijf aan belang. En terecht! 
Uw mensen bepalen tenslotte direct mee de mate van succes van uw onder
neming. Op pagina 67 inspireert lidbedrijf Vandenbriele andere bedrijfslei
ders om ook duurzaam aan de slag te gaan. Een bedrijf dat ervoor zorgt dat 
zijn bedrijfsactiviteiten in functie van duurzaamheid staan, dat zijn de pio
niers van de toekomst.

Hoe zorgen we ervoor dat onze onderneming duurzaam blijft? Als bedrijfslei
der moet u meer dan ooit ingrijpende, strategische beslissingen nemen om de 
groei en de toekomst van uw onderneming veilig te stellen. Misschien is de 
tijd gekomen om een ander bedrijf over te nemen of bedrijfsopvolging in gang 
te zetten. Of wilt u (een deel van) uw onderneming verkopen? Bij alle moge
lijke vormen van bedrijfsoverdracht is het belangrijk om de nodige aandacht 
te besteden aan het volledige proces. Op pagina 4451 benaderen we Mergers 
and Acquisitions vanuit een multidisciplinaire aanpak: strategisch, financieel 
en juridisch.

Europa heeft met zijn Green Deal de bakens uitgezet naar een duurzame toe
komst, met als 2030 als eerste horizon. Het momentum is er nu om in te 
zetten op energetische renovaties en duurzame warmte. Installateurs kleuren 
namelijk de toekomst groen.

Weet dat u voor professionele bekommernissen steeds Techlink aan uw zijde 
hebt, des te meer in deze coronatijden!

Karl Neyrinck 
VOORZITTER TECHLINK NATIONAAL
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Bedrijfsvoering

Erwin Coenen (Senior Projectleider 
HVAC bij Vandenbriele), Laura  Knapen 
(Recruiter bij Democo Group) en Karen 
De Vos (HR Business Partner Technie
ken bij Democo Group) verduidelijken 
hoe Vandenbriele duurzame oplossingen 
nastreeft. In de huidige economische en 
maatschappelijke context is het belang
rijk dat elke onderneming zijn verant
woordelijkheid opneemt.

Missie, visie en waarden  
Karen: ‘Democo Group verzamelt de ex
pertise van 7 gespecialiseerde bedrijven 
en 800 medewerkers om toegevoegde 
waarde te leveren in Aanneming, Ont
wikkeling, Technieken en Afwerking. 
Samen bereiken we een pak meer dan 
alleen. We bouwen voortdurend ver
der aan een sterk bedrijf waar het fijn 
werken en leven is voor iedereen. Onze 
missie "Allen experts, samen sterker", is 
dan ook gegroeid uit de trots voor onze 
mede werkers. Alle bedrijven binnen 
 Democo Group zijn in 2021 gecerti
ficeerd als Great Place to Work. Onder
tussen behoren we bij de top 5 beste 
werkgevers van België.’

Laura vult aan: ‘Onze waarden, jouw 
job: werknemers zijn partners voor el
kaar en voor het bedrijf, we helpen hun 
talenten te ontwikkelen en begeleiden hen 
voor topkwaliteit, ze vinden hun plaats 
als deel van een hecht team, we doen wat 
we beloven en verwachten van hen het
zelfde.’

Vandenbriele is een KMO binnen een 
grote groep. ‘Toch heerst er nog steeds 
een familiaal karakter. De directe aan
pak, korte lijnen en heldere commu
nicatie komen voort uit de familiale 
aanpak. We kennen dan ook een laag 
personeelsverloop. Ik werk nu al 16 jaar 
bij Vandenbriele en ben begonnen als 
arbeider en intern doorgegroeid naar 
projectleider. Iedereen (incl. de bazen) 
spreekt iedereen met de voornaam aan. 
De bedrijfsleiding geeft ruimte en ver
antwoordelijkheid om initiatief te ne
men en moedigt intern ondernemer
schap aan. De kernwoorden binnen het 
bedrijf zijn: verbondenheid, integriteit, 
kwaliteit en toegevoegde waarde bieden 
aan de klant. De visie van Vandenbriele 
is voor alle bedrijven binnen de Demo
co Group hetzelfde, wat ook merkbaar 
is. De klant blijft ten alle tijden centraal 

staan en we beogen een zo hoog moge
lijke kwaliteit af te leveren in elk aspect 
van het werk’, zegt Erwin.

Duurzaamheid
Democo Group bouwt met respect voor 
omgeving, water, toegankelijkheid, ma
terialen en energie, gebaseerd op de 
BREEAMprincipes. Toegevoegde waar
de creëren voor mens en planeet. 

Erwin: ‘De laatste jaren werd er heel hard 
ingezet op verander en verbetertrajec
ten. We volgen technologische evoluties 
zoals BIM op de voet. Een vijftal jaar ge
leden zijn we gestart met “lean bouwen”. 
Hierdoor doorlopen we elk project twee 
keer: één keer in planning en één keer in 
uitvoering. De focus ligt op het verstan
dig omgaan met eindige energiebronnen 
door in de eerste plaats verspilling te ver
mijden. De lean gedachte zorgt er ook 
voor dat onze medewerkers bewust zijn 
van het energieverbruik van apparaten, 
onnodige verpakkingen en het scheiden 
van afval. Met onze HVACinstallaties 
dragen we bij tot de realisatie van de 
Sustainable Development Goals (SDG’s).’

Karen vult aan: ‘Onze CEO Philip 
 Demot is ervan overtuigd dat het bouw
proces veel duurzamer kan en moet. 
Circulair bouwen, waarbij grondstof
fen en materialen op een slimme manier 
worden ingezet zodat ze steeds herbruik
baar blijven, is volgens hem geen mode
woord.’ 

Installatiebedrijven bouwen mee aan een duurzame toekomst en hierbij zijn  
de kennis en vakmanschap van hun werknemers, hun meest kostbare bezit.  

Lidbedrijf Vandenbriele is binnen Democo Group gespecialiseerd in HVAC/S  
en streeft naar een betere, hechtere en sterkere werkplek waaraan al  

hun medewerkers kunnen meewerken. 

Duurzaam omgaan met 
menselijk kapitaal

“ Onze mensen 
zijn de belangrijkste 
waarde. We werken, 

leven en groeien 
samen.  ”KAREN DE VOS
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‘Studenten (voornamelijk bedienden
profielen) die ons op jobbeurzen aan
spreken, vragen steeds meer naar ons 
duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid is 
in elke baan belangrijk, vooral vandaag 
de dag. Duurzaam ondernemen is ge
woon noodzakelijk. We kunnen het ons 
niet meer maken niet duurzaam bezig te 
zijn’, zegt Laura.

Menselijk kapitaal
Laura: ‘De laatste jaren zijn alle bedrij
ven binnen de Democo Group sterk ge

groeid waardoor er extra personeel no
dig is. Nieuwe medewerkers vinden die 
kantenklaar kunnen ingezet worden, is 
echter haast onmogelijk geworden. We 
letten dan ook vooral op de juiste attitu
de: integriteit, respect, handsonmen
taliteit, etc. Vandenbriele voert vaak 
complexe projecten uit en dat is goed 
om onze mensen scherp te houden. We 
selecteren hierbij onze medewerkers op 
hun leervermogen. Bovendien investeer
den we in onze eigen Democollege: een 
opleidingstraject dat toelaat om de eigen 

mensen bij te scholen, kennis over te 
dragen en ervaringen te delen. We zien 
nu dat zo’n college ook in de “war for 
talent” een voordeel biedt.

We onderhouden veel contact met de 
scholen, zijn aanwezig op jobbeurzen, 
geven studenten rondleidingen, plaatsen 
advertenties en stimuleren met een sterk 
HRbeleid de mondtotmondreclame 
voor onze vacatures. Naast de werkgere
lateerde zaken, wil Democo Group haar 
werknemers ook de mogelijkheid bieden 
om samen te ontspannen. Zo richtte het 
ook DemoGo! op, een platform waar 
alle medewerkers die zich sportief wil
len uitleven elkaar kunnen vinden. Ge
zondheid, vrije tijd en sport gaan hand 
in hand met topprestaties op je job. Het 
sportbeleid leeft hier sterk en dat is ook 
duurzaamheid voor ons.’

‘Democo Group, is dit jaar opnieuw 
uitgeroepen tot één van de beste werk
gevers van België. Deze onderscheiding 
kan een bijkomend steuntje in de rug 
zijn voor ons wervingsbeleid. Sedert 
2014 bevragen we onze medewerkers 
om de 2 jaar in een tevredenheidsonder
zoek. Aan de hand van deze feedback 
worden er verschillende actiepunten op
gesteld en daarmee gaat elk bedrijf (di
rectie) mee aan de slag. Bv. door nieu
we tools voor betere werkstandaarden 
en het invoeren van Outlook, Office en 
Sharepoint gingen we ook digitaal slim
mer werken’, besluit Karen.

OVER VANDENBRIELE:   
Sinds 1982 maakt Vandenbriele al deel uit van de Democo Group – een 

groep van 7 bouwgerelateerde bedrijven – als specialist in verwarming, 

ventilatie, airconditioning en sanitair. Comfort komt bij hen op de eerste 

plaats. Binnen hun expertise bieden ze totaaloplossingen: begeleiding 

van begin tot eind met professioneel advies en kwalitatieve installaties 

volgens de nieuwste technieken. Met hun jarenlange ervaring zijn ze 

een betrouwbare partner voor elk HVAC-, sanitair- of piping-project in 

nieuwbouw en renovatie, voor zowel residentiële, commerciële, industriële 

als publieke projecten. Met een 80-tal goed opgeleide vakbekwame 

werknemers bieden ze hun klanten de meest efficiënte oplossing voor 

hun installatie-, onderhouds- en energiebehoeftes. Hoogwaardige 

kwaliteit, optimale service en begeleiding staan hierbij centraal. Als extra 

troef beschikt Vandenbriele over een eigen studie- en ontwerpdienst. 
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Actualiteit

Wat is Free Cooling?
Samengevat:
• Gebruik van koelcapaciteit van bui

tenlucht door intensieve ventilatie

• Vermindering of eliminatie van koel
last en/of energieverbruik voor me
chanische koeling

• Verbetering thermisch comfort

• Drijvende kracht: natuurlijk, mecha
nisch of hybride ventilatie

• Meest voorkomende vorm: nachtven
tilatie of uitzonderlijk ook dagventi
latie (in de tussenseizoenen)

Hoe werkt Free Cooling?
“Free Cooling” betekent in zijn alge
meenheid dat er gekoeld kan worden 

met behulp van een omgeving op koude
re temperatuur, en er dus geen koelma
chine voor nodig is; bij “free geocooling” 
is die omgeving de koele bodem die via 
een geothermische boring of grondbuis 
kan worden aangesproken, maar meestal 
worden er systemen mee bedoeld die ge
bruik maken van de koelere buitenlucht.

In grote gebouwen wordt er bijvoor 

Free Cooling met behulp 
van intensieve ventilatie

‘Free Cooling is een mogelijke piste om in de warme seizoenen voor afkoeling  
te zorgen’, zegt Georges Gronsfeld, Technical Advisor bij Techlink.  

Hieronder lichten we dit verder toe.

›››
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Actualiteit

beeld gebruik gemaakt van koeltorens 
of dry coolers, om opgewarmd koelwa
ter terug te kunnen afkoelen tot de juis
te temperatuur. Als het buiten koud ge
noeg is, en de afgiftesystemen kunnen 
ook bij hogere koelwatertemperaturen 
genoeg koelvermogen leveren, moet er 
geen koelmachine worden tussenge
schakeld. Het potentieel van de koude 
buitenomgeving kan echter ook recht

streeks ingezet worden door de buiten
lucht via intensieve ventilatie binnen te 
brengen. Deze techniek is eenvoudiger 
en is dan ook voor woningen het meest 
gebruikt. De “Free Ventilative Cooling” 
bestaat er dan in om het ventilatiedebiet 
te verhogen boven het hygiënische de
biet dat strikt noodzakelijk is om enkel 
een goede binnenluchtkwaliteit te ver
zorgen. 

Bij een extractieventilatiesysteem (sys
teem C) met een automatische regeling 
kan het debiet opgevoerd worden op de 
momenten dat het buiten koeler is, en 
verminderd op de heetste momenten 
van de dag, tenminste als de luchtkwa
liteit het op dat moment toelaat (bij een 
lagere bezettingsgraad). Ook met een 
balansventilatiesysteem (systeem D) kan 
het debiet verhoogd worden, maar hier ›››

›››

Het globaal doel van dit project van Thomas More 

Kempen en het WTCB is de bevordering van kennis 

over en de correcte toepassing van systemen voor 

duurzaam koelen. Jeroen Van der Veken, projectleider 

bij WTCB: ‘De extra ventilatiecapaciteit van mechani-

sche ventilatie in woningen is klein t.o.v. wat je kan 

bereiken met openstaande ramen en natuurlijke ven-

tilatie. We zien in de simulatieresultaten van SCOOLS 

inderdaad weinig impact van de mechanische ventila-

tie. Natuurlijk heeft die een positieve impact als we het 

slim aanpakken en vooral ’s nachts ventileren, maar die 

blijft eerder klein. 

Stel bijvoorbeeld een woning met een nominaal ven-

tilatiedebiet van 300 m³/h die normaal gezien op 66% 

van dat debiet draait. Dan blijft er dus 200 m³/h over. 

Stel het is binnen 25°C en buiten (’s nachts bv.) 15° dan 

halen we op dat moment een koelend vermogen van 

680W door de hygiënische ventilatie. Dit geldt zowel 

voor een extractieventilatie die verse lucht aanzuigt 

door de toevoerroosters, als voor een balansventilatie-

systeem met bypass. Als we die bypass niet toepassen 

en de warmtewisseling gebeurt aan 80% rendement, 

dan valt het koelvermogen inderdaad terug tot maar 

140W. Een correct gebruik van de bypass is dus be-

langrijk om het koelend potentieel van hygiënische 

ventilatie niet te verkwanselen, maar de eerder gemel-

de vermogens haal je ook enkel bij gunstige condities. 

Gedurende de heetste nachten is het gemiddeld ’s 

nachts eerder 22°C buiten en haal je nog maar 200W, 

juist op dagen dat we het meeste koelvermogen nodig 

hebben.

Als we bij het eerder gebruikte voorbeeld het debiet 

opdrijven naar het maximum, dan komt er nog eens 

100m³/h of 340W bij als het buiten koel genoeg is. 

Maar bv. ’s nachts is het toepassen van deze intensie-

ve ventilatie niet evident want dit kan ook wel wat 

geluidsoverlast geven. Ramen openzetten ’s nachts 

kan meer effect hebben, aangezien de natuurlijke ven-

tilatie bovenop het mechanisch debiet komt en het 

totale debiet zo ongeveer verdubbeld kan worden. Dat 

veronderstelt weliswaar dat de omgeving dit toelaat 

naar luchtkwaliteit en nachtlawaai en bovendien zijn 

inbraakveiligheid en ongedierte (muggengaas) ook 

belangrijke aandachtspunten. Door het plaatsen van 

specifieke applicaties (extra openingen en roosters) 

om aan intensieve (nacht)ventilatie te doen kan je een 

aantal van deze problemen oplossen en de natuurlijke 

ventilatiedebieten nog eens verdubbelen. De eerlijk-

heid gebied me wel te zeggen dat die laatste oplossing 

maar zeer zelden worden toegepast in residentiële 

bouw, maar wel in kantorenbouw.

Free Ventilative Cooling heeft dus zijn grenzen qua 

koelvermogen omdat lucht nu eenmaal niet veel ener-

gie kan verplaatsen. Het moet dus ook lang genoeg 

kunnen toegepast worden om effect te hebben. Zo 

zien we dat een correcte toepassing van de bypass in 

een woning toch tot 1000 kWh koelbehoefte per jaar 

kan uitsparen en een verdere optimalisering van de 

regeling van een mechanisch ventilatiesysteem nog 

eens 500 kWh/jaar kan opbrengen. Een hoge thermi-

sche capaciteit van muren en vloeren kan helpen om 

de nachtelijke koeling ook overdag zo lang mogelijk te 

behouden. Maar belangrijker nog, het is essentieel dat 

warmtewinsten zo veel mogelijk worden gereduceerd, 

in eerste instantie de zonnewinsten via ramen (zon-

wering!) en opake (ondoorzichtige) constructiedelen 

(isolatie!), maar ook interne warmtewinsten moeten 

best laag blijven (efficiënte huishoudtoestellen, …). 

Indien dat nog niet volstaat, zal de specifieke koel-

vraag van de woning voldoende gereduceerd zijn om 

ook bovenstaande duurzame koelsystemen te kunnen 

toepassen.’

SCOOLS: SUSTAINABLE COOLING SYSTEMS



Slim zones regelen 
Slim verwarmen en koelen 
Slim energie besparen
Slim vernieuwd
Gewoonweg slimmer

Kijk voor meer informatie op: homecomfort.resideo.com/evohome

evohome – de slimste zoneregeling is nu nog slimmer

Toepasbaar met 
warmtepompen

Temperatuurregeling 
verwarmen en koelen

Specifi eke 
afgifte afstemming

Slim 
weersafhankelijk

VERNIE
UW

D

Propaangas van Antargaz vormt de oplossing!

Laat jouw klanten genieten van alle comfort 
van gas dankzij propaangas in een tank 
boven of onder de grond. 
Propaangas biedt exact hetzelfde comfort 
als aardgas en stoot minder roetdeeltjes, CO2 
en NOx uit dan andere fossiele brandstoffen.
Bovendien kunnen jouw klanten vanaf nu bij 
Antargaz kiezen voor CO2-gecompenseerd 
gas. Lees er alles over op onze website.

HEEFT JOUW KLANT 
GEEN AARDGAS?

www.antargaz.beinstallateur.service@antargaz.com  - 02 246 00 65

GECOMPENSEERD



•  mei 202112
by Techlink by Techlink

is het vooral de bypass die moet wor
den ingeschakeld om op de juiste mo
menten koele buitenlucht rechtstreeks 
binnen te blazen, zonder voorverwar
ming. Wanneer het buiten daarentegen 
warmer wordt, kan de warmtewisselaar 
weer gebruikt worden om de warmte zo
veel mogelijk buiten te houden door de 
buitenlucht voor te koelen met de kou
dere afgevoerde lucht. Een automatische 
regeling van deze bypass is dan ook te 
verkiezen boven een handmatige plaat
sing van een zomercassette. Nadelen bij 
deze mechanische systemen zijn echter 
het ventilatorverbruik, maar vooral ook 
de beperkte debieten (en dus ook be
perkt koelend vermogen) dat kan ge
haald worden. Ook het ventilatorgeluid 
kan ’s nachts een beperkende factor op 
de debieten zijn. 

Natuurlijke ventilatie via het openen 
van ramen heeft deze nadelen niet en 
’s nachts, wanneer de temperatuursver
schillen oplopen, kunnen dikwijls ho
gere debieten gehaald worden. Dit geldt 
zeker wanneer gericht extra (regelbare) 
openingen worden toegevoegd om het 
debiet nog te verhogen en we van “in
tensieve nachtventilatie” kunnen spre
ken. De natuurlijke ventilatieoptie is 
echter niet overal geschikt of toepas
baar als de omgeving te luidruchtig of 
vervuild is, en ook de inbraakveiligheid 
en insectenwering zijn belangrijke aan
dachtspunten. Het openen en sluiten 
van de ramen of andere openingen moet 
ook op de juiste momenten worden uit
gevoerd, maar de manuele interventies 
gebeuren in de praktijk dikwijls subopti
maal. Een motorisatie en optimale rege

ling van deze acties is mogelijk, maar dit 
drijft de investeringskosten aanzienlijk 
op. Hybride ventilatiesystemen, waar 
raamopening met mechanische ventila
tie wordt gecombineerd, kan het beste 
van beide werelden combineren, maar is 
niet altijd evident om optimaal geregeld 
te krijgen in een werkelijk gebruikte wo
ning. 

IEA-EBC Annex 62
Het potentieel van Free Cooling werd 
onderzocht in een project van het 
Energy in Buildings and Communi
tiesprogramma (EBC) van het Interna
tionaal Energieagentschap (IEA). Het 
project kreeg de benaming “Annex 62 
 Ventilative Cooling” en liep van 2013 
 2018. Dat resulteerde in een aantal pu
blicaties zoals een ontwerpgids. Hier
mee kan men o.a. de mogelijkheden 
voor Free Cooling inschatten in functie 
van het lokale klimaat en het type ge
bouw. De ontwerpgids geeft tevens aan
duidingen over mogelijke debieten en 
regelstrategieën. Er waren ook een reeks 
aanbevelingen om Free Cooling te inte
greren in normen en bouwstandaarden. 
Dat laatste is van groot belang, omdat 
de plaatsing en de afmetingen van ra
men bijvoorbeeld al in de ontwerpfase 
moeten worden meegenomen.

Enkele randvoorwaarden
Eerst en vooral is er het klimaat waarin 
het gebouw zich bevindt. Om eviden
te redenen werkt Free Cooling alleen 
maar als het verschil tussen de buiten
temperaturen en de binnentemperatu
ren groot genoeg is. Daarnaast kunnen 
de weersomstandigheden een aandachts

punt zijn. Zo kan men Free Cooling via 
natuurlijke ventilatie niet toepassen als 
het te hard waait of wanneer het regent. 
Zeker even belangrijk is het ontwerp 
van het gebouw en het type gebruik. 
Ontwerpparameters zijn hier de inter
ne warmtewinsten, de bezonning, en de 
mogelijkheden voor intensieve ventila
tie. Tenslotte moet men ook rekening 
houden met andere aspecten, zoals in
braakveiligheid of hinder door binnen
dringende insecten.

Belang van  
een ventilatiestrategie
Het is belangrijk om een doordachte na
tuurlijke ventilatiestrategie te hebben. 
Denk aan:
• Genoeg opengaand raamoppervlak 

voorzien of zelfs extra ventilatieroos
ters specifiek voor ventilatieve koe
ling.

• Inbraakveiligheid (bv. door raam
roosters, rolluiken, etc.) 

• Nodige thermische trek bevorderen 
door bijvoorbeeld deuren naar trap
hal open te laten.

De mechanische ventilatie dient dan 
vooral om het hygiënisch ventilatie
debiet te garanderen zonder dat dit leidt 
tot hoge warmtewinsten (overdag in de 
zomer), noch hoge warmteverliezen in 
de winter. 

 
VRAGEN? 
Mail uw vragen naar consult@techlink.be. 

Georges helpt u graag verder.

Actualiteit

›››



Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw 
 verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel vervangen en zoeken 
een energiezuinige oplossing.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?

U COMBINEERT
OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?

MAANDAG 14:53

Een garantie voor kwaliteit
• Uw vakkennis is uw trots
• U engageert zich om de beste service te bieden

Een gratis label
• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet
• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice 

Een betere visibiliteit
• Imago versterkend
• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij

de adressengids op www.informazout.be

Het MazoutExpert-label, dat is…

VRAAG
DAN HET

MAZOUTEXPERT-
LABEL AAN

https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert
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Dossier

De aanwezigheid van corrosie en lekken 
in watervoerende installaties kan tal van 
problemen veroorzaken. Zo kan corrosie 
onder meer leiden tot een verlaagde ef
ficiëntie (bv. slechtere warmteoverdracht 
in warmtegeneratoren), verstoppingen 
en lekken. Deze laatste kunnen op hun 
beurt een hoger waterverbruik en wa
terschade met zich meebrengen. Om 
te vermijden dat corrosie en lekken pas 
ontdekt zouden worden wanneer er al 
structurele schade aan de installatie of 
het gebouw is, kan men een digitaal mo
nitoringsysteem met een automatische 
detectiefunctie installeren.

Detectiemethoden  
Er kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen directe en indirecte detectie. 

DIRECTE DETECTIE
Bij directe detectie worden de kenmer
kende parameters van een lek of een ac
tieve corrosie rechtstreeks opgemeten, 
bijvoorbeeld via een sensor die het mas
saverlies van een metalen referentiestaal 
of de elektrische corrosiestroom meet. 
Een voordeel van directe lekdetectie is 
het feit dat een lek snel gedetecteerd en 
gelokaliseerd kan worden. Bovendien 
kunnen via deze methode ook lekken 
die geen verband houden met (nuts)lei
dingsystemen gedetecteerd worden. Een 
nadeel is dan weer dat de implementatie 
van grotere bekabelde systemen complex 
en duur kan zijn.

INDIRECTE DETECTIE
Bij indirecte detectie worden verwan
te parameters gemonitord. Zo kan men 
voor het detecteren van corrosie in ver

warmingsinstallaties overgaan tot een 
automatisch repeterende wateranalyse. 
Voor het indirect detecteren van lek
ken in koel of verwarmingsinstallaties 
kan het drukverlies dan weer gemoni
tord worden. Een drukverlies op een ge
sloten circuit kan een indicatie zijn van 
een lek. Een digitale druksensor kan dit 

automatisch detecteren en een melding 
verzenden naar bijvoorbeeld een extern 
platform. De sensorgegevens kunnen 
bovendien gebruikt worden om andere 
problemen of foutieve instellingen te de
tecteren vanop afstand. Een nadeel is dat 
dit systeem de exacte positie van een lek 
niet kan detecteren.

Door een digitaal monitoringsysteem te installeren dat corrosie en waterlekken opspoort, 
kan men gevaarlijke situaties, eventuele schade en oplopende kosten vermijden.

Probleemdetectie, 
-predictie en -preventie

Directe lekdetectie: monitoren van waterlekken met behulp van een sensor
©WTCB
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Indirecte lekdetectie in sanitaire instal
laties is op haar beurt mogelijk via ver
bruiksmonitoring. Hiertoe kan men 
gebruikmaken van een geconnecteerde 
digitale meter of een klassieke mechani
sche meter (met pulsfunctie) die voor
zien is van een sensor. Door de bekomen 
data te analyseren, kan men snel achter

halen wanneer er lekken optreden. Als 
men bovendien in gemotoriseerde afsl
uitkranen voorziet, kan men automa
tisch en ogenblikkelijk ingrijpen bij een 
lek. Daarnaast kan verbruiksmonitoring 
de gebouwgebruikers stimuleren om 
minder te verbruiken en kunnen ook 
problemen zoals een doorlopende wc of 

een defect overdrukventiel gedetecteerd 
worden. Nadelen zijn het feit dat dit sys
teem enkel werkt voor lekken aan leidin
gen waar een verbruik op gemeten kan 
worden en het feit dat de exacte positie 
van het lek vaak onbekend blijft. 

Digitale monitoringsystemen
Een digitaal monitoringsysteem kan ver
schillende vormen aannemen. Bij grote 
gebouwen is het vaak aangewezen om 
het monitoringsysteem aan het gebouw
beheersysteem te koppelen. Bij kleinere 
installaties worden veelal op zich staande 
modules gebruikt die al dan niet aan een 
app op de smartphone gekoppeld kun
nen worden. Alle monitoringsystemen 
bevatten steeds de volgende elementen: 

• sensoren en/of actuatoren (eventueel 
gecombineerd in één toestel); 

• digitale connectiviteit (draadloos of 
bekabeld); 

• dataopslag en verwerking (lokaal of 
in “de cloud”); 

• een gebruikersinterface (bv. app of 
webpagina).

De dataverwerking kan eenvoudig zijn 
(bv. detectie van een overschreden drem ›››

OEROUDE METHODE IN EEN PRAKTISCHE 
MODERNE VERTALING
Karl Willemen, stichter van RESUS en uitvinder van de Risycor, vertelt: 
‘Wil je weten wat er zich binnen in een CV installatie afspeelt, bouw 
dan een testplaatje in (testcoupon) dat je er op regelmatige basis 
weer uithaalt om te bekijken, en eventueel met een precisieweging 
vast te stellen hoeveel corrosie er geweest is. Die methode is 
betrouwbaar, maar omslachtig, duur en de informatie is pas na de 
feiten beschikbaar. Ik heb een manier gevonden om de dikte van 
zo’n plaatje zeer nauwkeurig en permanent op te volgen, wat de 
eenvoudigste en betrouwbaarste manier geworden is om tijdig te 
verwittigen als er zich in een installatie slib begint te vormen. 

Installateurs monteren alsmaar vaker vuilafscheiders, maar is het niet 
veel logischer om te voorkomen dat het vuil gevormd wordt?’

DETECTIE
METHODE

Directe 
detectie

Indirecte 
detectie

SANITAIRE
INSTALLATIES

WATERLEKKEN

Aanwezigheid 
van water

Analyse van 
het verbruik

VERWARMINGSINSTALLATIES

CORROSIE

Meten van:
• het massaverlies 
  van het referentie-
  materiaal 

• de corrosiestroom

Wateranalyse op 
indicatorparameters

 

WATERLEKKEN

Aanwezigheid 
van water

Monitoring van 
het drukverlies

 

 

Indirecte detectie Analyse van het verbruik  

MÉTHODE DE 
DÉTECTION

Détection 
directe

Détection 
indirecte

INSTALLATIONS 
SANITAIRES

FUITES D'EAU

Présence d'eau

Analyse de 
la consommation

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

CORROSION

Mesure de : 
• la perte de masse de 
  l'échantillon 
  de référence 

• le courant de corrosion

Analyse de l'eau à partir 
des paramètres 
des indicateurs

 

FUITES D'EAU

Présence d'eau

Monitoring de la 
perte de pression

Indirecte lekdetectie: monitoren van  
het verbruik in een sanitaire installatie  
via een mechanische teller (met pulsfunctie)  
die voorzien is van een sensor.
©WTCB
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pelwaarde) of complexere vormen aan
nemen (bv. anomaliedetectie via artifici
ele intelligentie). 

Anomaliedetectie richt zich op het mo
nitoren van grote hoeveelheden (senor)
data om afwijkingen te kunnen detecte
ren en in te grijpen voor er een defect of 
obstructie optreedt. Als een meting van 
een sensor niet overeenkomt met het 
gangbare patroon op basis van eerder ge
genereerde data (bv. de normale werking 
van een gebouwinstallatie), dan wordt 
deze afwijking (anomalie dus) gedetec
teerd en gerapporteerd zodat men weet 
dat de sensor niet correct werkt.

Slimme sanitaire oplossingen
De hittegolven van de voorbije zomers 
maken het nogmaals duidelijk: water is 
een kostbaar goed. Door klimaatveran
dering krijgt men op steeds meer plaat
sen te maken met waterschaarste. Daar
door zijn er in ons land steeds meer 
inspanningen nodig om de watervoor
ziening op orde te houden en ook te zor
gen dat niet meer water verbruikt wordt 
dan nodig is. Slimme toepassingen kun
nen ook helpen om het waterverbruik te 
doen dalen. 

Een voorbeeld is het monitoren van wa
terverbruik. Door zich bewust te wor
den van hun verbruik, bijvoorbeeld via 
een mobiele applicatie, leren mensen 
minder te verbruiken. Zowel de gebrui
ker als de installateur kan aan lekdetec
tie doen door het verbruik in de gaten 
te houden, al dan niet geautomatiseerd. 
Merk op! De GDPR bepaalt wel dat 
de gebruiker de controle over zijn ver
bruiksdata kan behouden. De instal
lateur heeft de expliciete toestemming 
nodig van de gebruiker om deze data te 

verwerken. Voor zowel grote als kleine 
installaties bestaan er dan weer lekdetec
tiesystemen die zelfs de leiding automa
tisch afsluiten en alarm slaan wanneer er 
verlies wordt gedetecteerd.

Daarnaast bestaan er ook slimme sani
taire oplossingen om water te besparen. 
Automatische spoelsystemen na gebruik 
zijn het bekendste voorbeeld hiervan. 
Maar er bestaan ook intelligente urinoirs 
die voortdurend het zoutgehalte in het 
water meten. Ook op vlak van onder
houd levert dit belangrijke voordelen op. 

BRON:  
Gebaseerd op het artikel “Lek- en 

corrosiedetectie in sanitaire en 

verwarmingsinstallaties” in WTCB-Contact 

2021/1 van D. Grillet, ir., projectleider, 

laboratorium Duurzame en circulaire 

oplossingen, WTCB geschreven i.h.k.v.  

de Vlaio cluster 'Smart Buildings in Use'  

(www.smartbuildingsinuse.be) en de 

technologische dienstverlening 'C-Tech'  

en het artikel “Het detecteren van lekken  

met slimme sensoren”, te raadplegen op  

www.digitalconstruction.be.

Dossier

›››

PRAKTISCHE TOEPASSING  
VAN ANOMALIEDETECTIE
Jan Verhasselt, specialist artificiële intelligentie en zaakvoerder 
van Yazzoom, geeft een mogelijke toepassing van anomaliedetectie 
in de HVAC wereld. Vertrekpunt: de normale nood aan verwarming, 
ventilatie en koeling kan geleerd worden door middel van 
ongesuperviseerd leren op basis van historische data.

1e STAP: Het automatisch geleerd wiskundig model van een gebouw 
zal leren wat het normale verband is tussen bijvoorbeeld de nood aan 
koeling in een bepaald vertrek in een gebouw, en andere factoren 
zoals de omgevingstemperatuur en de nood aan koeling in andere 
vertrekken in hetzelfde gebouw. De zelflerende algoritmes zullen 
ontdekken welke andere vertrekken een meer gelijklopende nood 
aan koeling hebben, bijvoorbeeld omdat ze zich aan dezelfde zijde 
(gevel) van het gebouw bevinden en dus eenzelfde zoninstraling 
kennen, en ongeveer even groot zijn en op dezelfde manier gebruikt 
worden, en daar nuttig gebruik van maken om de nood aan koeling 
van een bepaald vertrek in te schatten. Voor elk van de vertrekken 
zullen de algoritmes een dergelijk voorspellend model voor de nood 
aan koeling leren uit de data. 

2e STAP: Door nu de voorspelling van het koelvermogen voor een 
vertrek te vergelijken met het werkelijk koelvermogen dat aangewend 
wordt, kan het algoritme opsporen in welke vertrekken er een 
abnormaal koelvermogen ingezet wordt. Dat kan bijvoorbeeld wijzen 
op een raam dat open staat, of dat verwarming en koeling allebei 
actief zijn, of op een abnormale bezetting/gebruik van dat vertrek. 

MERK OP! Wat precies de oorzaak is van de gedetecteerde anomalie 
moet uitgezocht worden door een installateur die ter plaatse 
vaststelling doet, maar de AI helpt wel bij die diagnose door aan 
te geven in welke vertrekken er een probleem lijkt te zijn op welk 
tijdstip, en wat het precies verdacht vindt in de gemeten data. 
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Dagboek

Een dag in het spoor  
van VOS technics

Dit artikel is een beschouwing van een dag in het spoor van Kristof Onckelinx  
en zijn broer Maarten, die aan het hoofd staan van lidbedrijf VOS technics.  

Het koeltechnisch bedrijf - met decennialange expertise inzake natuurlijke gassen en 
warmterecuperatie - heeft 30 mensen in dienst en is in volle expansie.  

Kortom, een ideaal moment om achter de schermen mee te kijken.

VOS technics is een familiebedrijf uit 
HerkdeStad dat al meer dan 35 jaar 
ecologisch verantwoorde koelinstallaties 
bouwt. Theo Vos, Michel  Onckelinx en 
Rita Francis legden in 1986 het funda
ment voor een sterk groeiend en inno
vatief bedrijf. De focus ligt op indus
triële koeling met ecologische gassen: 
propaan, CO2 en ammoniak. Deze 
koudemiddelen hebben geen invloed op 
de ozonlaag noch een negatief effect op 
het milieu.

In 2013 nam de 2e generatie Kristof en 
Maarten Onckelinx de leiding in han
den en legden ze de nadruk op diver
sificatie. Van koelinstallaties voor het 
bewaren van appels en peren (ze ont
wierpen en bouwden al meer dan 3.000 
koelcellen in de groente en fruitsector) 
keek men ook naar installaties met na
tuurlijke koudemiddelen voor uiteen
lopende industrieën, gaande van voed
sel en vleesverwerkende bedrijven, 
brouwerijen, boomkwekerijen en op
slagdepots van warenhuizen tot clean
rooms.  

Samen een bedrijf leiden
Kristof: ‘We hebben ervoor gekozen om 
de taken te verdelen. Er werd een duide
lijke organisatiestructuur (incl. organi
gram en een afgelijnde taakomschrijving 
per medewerker) geïntroduceerd met 
een managementteam van 4 personen: 

commercieel (Kristof ), service & onder
houd (Maarten), projecten (Hans) en 
HR & financieeljuridisch (Teena) zodat 
het voor iedereen duidelijk is waarvoor 
ze bij wie terecht kunnen. Ik ben het 
eerste aanspreekpunt voor nieuwe klan
ten. Ik bekijk welke oplossingen wij hen 

zouden kunnen aanbieden. Ieder project 
is anders. In ons takenpakket hebben we 
voldoende autonomie maar uiteraard 
worden belangrijke beslissingen i.v.m. 
toekomstvisie van het bedrijf samen ge
nomen. We hebben verschillende karak
ters, elk met onze sterke kanten.’
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Maarten: ‘Ik begon als servicetechnieker 
en groeide door tot service en technisch 
manager. Ik neem alles op mij wat te 
maken heeft met service en onderhoud. 
Werken in een familiebedrijf zorgt er
voor dat je heel snel kunt schakelen en 
flexibel bent. Kristof en ik staan regel
matig stil bij de verbetering van onze be
drijfsprocessen, dit zorgt voor o.a. een 
betere én efficiëntere workflow, verbe
terde arbeidsomstandigheden en grote
re bereidheid om te innoveren. Als on
dernemers is het onze plicht om verder 
te kijken dan ons technisch territorium.’

In hun agenda’s zijn vaste momenten ge

boekt waarop ze samenzitten om projec
ten van dichtbij op te volgen, om ideeën, 
ervaringen en kennis uit te wisselen, en 
om feedback te geven aan elkaar. Daar
naast kunnen alle medewerkers steeds 
bij hen terecht.

Service meeting
Iedere dinsdagochtend zit Maarten aan 
tafel met de twee planners en backoffice
medewerkers om de Key Performance In-
dicators (KPI’s) te bespreken zoals: Zit de 
planning en sales op schema? Voldoende 
werk in de pipeline? … . De invulling 
van de KPI’s is de verantwoordelijkheid 
van iedereen. Dezelfde gedeelde verant

woordelijkheid geldt ook voor het stre
ven naar kostenbesparend werken zon
der inlevering van kwaliteit.  

‘KPI’s zorgen onmiddellijk voor een be
ter overzicht van de prestaties van ons 
bedrijf. Je krijgt in één oogopslag ant
woord op de vraag: waar in het proces 
lig ik achter of voor op schema? KPI’s 
zijn specifiek, meetbaar, tijdsgebonden 
en verbeteringsgericht. Meten is weten! 
Ook dragen we de veiligheid en de ge
zondheid van onze werknemers hoog in 
het vaandel. In de maandelijkse toolbox
meetings en via opleidingen brengen we 
iedereen op de hoogte van de nieuwste 
technieken en veilige manier van wer
ken. Het streven naar verbetering en het 
borgen van kwaliteit zit in ons DNA. 
We zijn al sinds 2002 de trotse eigenaar 
van het ISO9001 en VCA**certificaat’, 
zegt Maarten.

De meeting heeft een vaste structuur 
met als doel efficiënter te vergaderen 
maar terzelfdertijd komt iedereen aan 
bod en wordt er rekening gehouden met 
elke mening. Maarten heeft aandacht 
voor zowel het individu in de werkne
mer als voor het team. Hij benadert de 
zaken met een analytische blik en kriti
sche geest. 

Rondgang door het atelier
In het begin van de rondleiding viel het 
al onmiddellijk op dat VOS technics 
een goed ingericht magazijn heeft. Een 
gestructureerd en opgeruimd magazijn 
geeft overzicht, zorgt voor een veilige 
werkomgeving en bespaart de service
techniekers tijd in het zoeken naar pro
ducten. 

Maarten: ‘Onze bedrijfswageninrichting 
is de fundering voor efficiënt, overzich
telijk en professioneel werken. Dit geeft 
ook een goede indruk bij de klanten. 
Het is onze bedoeling om terugkeren
de werkprocessen beter te organiseren. 
Bij het vertrekken kunnen onze service
techniekers makkelijker nagaan of alles 
wat voor de volgende opdracht nodig is, 
ook in de laadruimte van de bestelwa
gen aanwezig is. Extra ritten door ver
geten spullen behoren zo tot het verle
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den. We proberen zowel in ons magazijn 
als in de bestelwagen alles duidelijk te 
nummeren. Het doel is namelijk iets te
rugvinden. We streven ernaar dat onze 
nummering zo goed is dat iemand die 
VOS technics niet kent, toch in staat is 
om iets terug te vinden. In de nabije toe
komst zetten we ook verder in op digita
lisering van ons voorraadbeheer.’

In de verdere rondleiding zagen we dat 
VOS technics ook veel prefab in con
tainer bouwt. Kristof: ‘We bouwen bij
voorbeeld een machinekamer in een 
40voet container en dat wordt dan zo 
geïnstalleerd bij de klant. Voordat het 
vervoerd wordt, kunnen wij alles hier 
ter plaatse voorbereiden en testen. Ook 
voor klanten heeft een container voor
delen. Er hoeft geen lokaal voor opgeof
ferd en ook de effectieve bouwtijd op de 

site wordt zo tot een minimum beperkt. 
Ons laat het toe om de koelinstallatie 
toch nog justintime te monteren en op 
te starten.’

Projectmeeting:  
alles in eigen huis
VOS technics wil de natuur en het mi
lieu beschermen door enkel natuurlijke 
koeltechnieken toe te passen. Daarom 
bedenken, ontwerpen en bouwen ze in
stallaties met een focus op ecologische 
gassen. Dat begint bij het concept en de 
dimensionering van de installatie tot en 
met de oplevering. Ze hebben doorheen 
de jaren heel veel ervaring opgebouwd, 
zowel op het vlak van engineering, als 
montage en dienst na verkoop. Boven
dien bestaat hun team uit een mix van 

ingenieurs, monteurs en servicetechnie
kers.

‘Als een klant bij ons aanklopt met een 
heel specifieke vraag rond koeling of 
verwarming die ons nog nooit gesteld 
is geweest of die uit een nieuwe sector 
komt: daar worden wij enthousiast van. 
Het wekt een ongelooflijke adrenaline 
bij ons op en laat ons ook niet meer los 
totdat we de juiste oplossing gevonden 
hebben. Doordat we alles in eigen huis 
doen, weten we waarover we praten en 
is hetgeen we voorstellen, altijd onder
bouwd’, zegt Maarten.

Kristof vult aan: ‘Je moet als bedrijf in
noveren om jouw huidige positie op de 
markt te behouden of zelfs te verbeteren 

›››

›››

100% ecologische installatie op basis van de natuurlijke gassen ammoniak  

en CO2 in combinatie met koudedrager glycol. 
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ULTRACUT FBS II. 
De performante betonschroef 
voor absoluut installatiegemak.

Snel en eenvoudig te installeren voor topprestaties in 
beton:  de fischer ULTRACUT FBS II betonschroeven 
staan   voor absolute betrouwbaarheid en zijn 
ROCKSTARS voor het omgaan met zwaar metaal in 
beton. De innovatieve draadgeometrie absorbeert 
hoge trek- en afschuif- krachten. De zaagtanden van 
de fischer betonschroeven snijden diep in het beton 
bij het inschroeven. 

Het gevarieerde ULTRACUT FBS II assortiment is 
ideaal voor het bevestigen van leuningen, consoles 
of rekken, en voor verankering van balken, dorpels 
en houtconstructies. De kleine diameter 6 versie 
past perfect voor de installatie van sanitaire-, ver-
warmings-, en ventilatieleidingen. 
 
ULTRACUT FBS II.  Heavy Metal in Beton.

AD-A4-2020-FBS-II-ROCKSTARS-NL Oct 2020.indd   1 14-10-2020   15:43:49
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Dagboek

voor de toekomst. Wij innoveren niet 
om te innoveren maar wel om in te spe
len op de veranderende noden van onze 
klanten. Ook grote multinationals zien 
onze kleinschaligheid en snelle wend
baarheid als een groot voordeel. Zo kre
gen we in 2017 het vertrouwen van het 
Europees testcentrum van autobouwer 
Toyota om een koeloplossing uit te wer
ken voor testkamers waarin de nieuwe 
uitstootnormen onderzocht worden. De 
fabrikant gebruikt ze om testritten te ma
ken bij verschillende vochtpercentages en 
temperaturen van 40°C tot +40°C. We 
bootsen er dus verschillende klimaat
scenario’s na, gaande van de Noordpool 
tot de Sahara. Op twee van die techniek
en namen we zelfs een octrooi.’

Tijdens de projectmeeting blijkt nog
maals dat ze niet enkel topinstallaties af
leveren maar die ook in topconditie hou
den door goede service, herstellingen én 
onderhoud (bv. lekdichtheidscontroles, 
reinigen verdampers, thermografie doen 
van de weerstanden, enz.). ‘Dat zorgt 
dan weer voor een recurrent verdienmo
del dat blijft aangroeien, want hoe meer 
projecten we realiseren, hoe meer onder
houd er nodig is’, legt Maarten uit.

Vergaderen
Rond de grote tafel in het lokaal op de 
bovenste verdieping volgen de online 
vergaderingen elkaar op. Kristof zit in 
een meeting met leveranciers uit o.a. 
Denemarken. ‘We proberen zoveel mo

gelijk een samenwerking op lange ter
mijn met hen aan te gaan. We merken 
de laatste jaren ook dat leveranciers bij 
ons aankloppen voor nieuwe ontwikke
lingen, technieken en onderdelen. Een 
nieuw koelings en verwarmingstoestel 
bouwen op vraag van een leverancier is 
niet langer een uitzondering.’

Investeren in  
menselijk kapitaal
VOS technics zet maximaal in op zelf
ontplooiing, levenslang leren en ontwik
keling.

‘Praktijkgerichte opleiding en ontwik
keling op maat staat centraal. Dat gaat 
van technische opleidingen bij fabri
kanten in het binnen en buitenland 
tot het lezen van vakliteratuur waarop 
we geabonneerd zijn en leren van elkaar 
op de werkvloer. We bouwden bijvoor
beeld ook een koelcel bij VOS technics 
zelf waar we zaken kunnen tonen, tes
ten en opvolgen. We geloven ook sterk 
in een goede samenwerking met scho

len en universiteiten. Zo werken we 
nauw samen met KU Leuven, UCLL 
en de  Nederlandse Universiteit van 
 Wageningen voor innovatieprojecten. Er 
lopen bovendien voortdurend leerlingen 
stage bij ons. In de nabije toekomst gaan 
we ook onze VOS Academy openstellen 
voor anderen. Op deze manier willen we 
de instroom van mensen in de wondere 
wereld van techniek nog vergroten. We 
zien het als onze maatschappelijke taak 
techniek te promoten’, zegt Kristof.

Maarten vult aan: ‘Een gezonde geest 
in een gezond lichaam is ook belang
rijk daarom voorzien we vers fruit voor 
onze medewerkers. Voor de sportievelin
gen hebben we een loopteam – the Blue 
Foxes – opgericht en nemen we deel aan 
wedstrijden zoals de Spartacus Run en de 
Urban Run in HerkdeStad. Daarnaast 
schenken we aandacht aan ergonomie op 
de werkvloer, bijvoorbeeld door te inves
teren in slimme hefen hijswerktuigen, 
ergonomische bureaustoelen, etc.’

›››

WEETJE!
De projecten die VOS 

technics uitvoerde 
zorgden reeds voor zo’n 

275.000.000 kg  
CO2-reductie!

Ik mocht Maarten en Kristof een dag 
volgen. Een uitzonderlijke duik in 
het dagelijkse leven van ecologische 
koelpioniers. VOS technics integreert 
duurzaamheid doorheen hun volle-
dige onderneming, gaande van hun 
opleidingsbeleid en de competen-
tiematrix tot de duurzame installa-
ties die zij bedenken, plaatsen én 
onderhouden.



BESPAAR TIJD 
DANKZIJ ONZE 
E-COMMERCE ! 

Verwarming, ventilatie, airconditioning, sanitair, waterzuivering, fittingen, ijzerwaren en gereedschap... 

Registreer nu op pro.induscabel.be 

PROFITEER VAN DE VELE VOORDELEN 

GRATIS
LEVERING

IN

VAN ONZE E-COMMERCE

Vind alles wat u nodig hebt, tegen de beste prijs, in slechts een paar klikken ! 

 ✅ Open 24h/24 en 7D/7
 ✅ Real-time voorraadinformatie
 ✅ Samenstelling van manden met favoriete producten
 ✅ Bestel geschiedenis
 ✅ Creatie van gepersonaliseerde citaten

PRO.INDUSCABEL.BE
U w  p r o f e s s i o n e l e  p a r t n e r
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Wat betekent Wereld Loodgietersdag 
voor u? 
Ik had nog nooit van Wereld Loodgie
tersdag gehoord. Zo’n dag is absoluut 
nodig want onze job is zeer sterk onder
gewaardeerd terwijl het een veelzijdige 
job is. Ons werkgebied is heel groot en 
veelzijdig. Dit gaat van aanleg en on
derhoud van sanitair, waterleidingen en 
badkamerrenovaties tot plaatsing cvin
stallaties, warmtepompen, enz.

Het feit dat we water uit de kraan kun
nen halen, een goed werkend toilet en 
een goed functionerende riolering heb
ben, lijkt vanzelfsprekend. Is er een sa
nitair probleem in de woning of is er 
een lekkage, dan kom je al snel bij een 
loodgieter terecht. We nemen het vaak 
voor lief maar zonder loodgieters ziet de 
wereld er heel anders uit!

Er is een tekort aan loodgieters en 

installateurs. Eén van de problemen is 
het slechte imago. Merkt u dat ook?
Door het slechte imago kampt onze 
sector met een groot tekort aan vak
kundig opgeleide loodgieters. Er heerst 
kennelijk nog altijd een beeld dat de 
job heel eng en beperkt is. Dit is jam
mer genoeg een reden waarom veel 
jongeren de job niet kiezen. Dit is ui
teraard een stereotiep beeld! Wij zijn 
probleemoplossers en experts als het 

Interview

Loodgieters krijgen niet de erkenning die ze verdienen. Ze worden vaak stereotiep 
weggezet maar daardoor vergeten we nog wel eens dat de loodgieter in  

onze maatschappij een onmisbare rol heeft. Jaarlijks op 11 maart wordt er stilgestaan 
bij hoe belangrijk hun werk is. Ter gelegenheid van Wereld Loodgietersdag laten  

we Joost Van Hecke, zaakvoerder van JONES, aan het woord.

Wereld Loodgietersdag 2021
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gaat om het verlenen van service aan 
onze klanten. 

We merken al een aantal jaar dat er 
steeds minder jongeren kiezen voor de 
richting sanitair en verwarming. We 
proberen met de scholen in de buurt 
samen te werken en leerlingen de kans 
te geven om via een stage werkervaring 
op te doen. We merken dat dit heel be
langrijk is. We zien hier echter twee na
delige evoluties: enerzijds zijn er steeds 
minder leerlingen en zijn er zelfs scho
len die ervoor kiezen om de richting 
niet meer aan te bieden, anderzijds zijn 
er ook steeds meer van onze stagiairs die 
na het afstuderen kiezen om in een heel 
andere sector te gaan werken.

Hoe evolueert jullie vakgebied? 
Je ziet ons vakgebied veranderen: het 
wordt steeds breder, innovatiever en di
gitaler. Bij digitale technieken moet je 
denken aan bijvoorbeeld oplossingen 
voor een energiezuinig huis. Denk aan 
het installeren van zonnepanelen, zon
neboiler of warmtepompen. Het com
bineren van deze duurzame oplossingen 
leidt automatisch tot betere resultaten. 
De verschillende technieken (elektro en 
HVAC/S) zijn steeds meer verweven 
met elkaar. De saga rond de terugdraai
ende teller toont dit sterk aan.

Vijf jaar geleden hebben we de keuze 
gemaakt om in te zetten op de nieuwe 
technieken. Deze keuze hebben we ons 
nog niet beklaagd want anders hadden 
we in de nieuwbouw veel minder werk 
gehad. 80% van de installaties die we 
installeren zijn warmtepompen.

We zijn ook al een aantal jaar intensief 
bezig met digitalisering van de admi
nistratie binnen ons bedrijf. Zo doen 
we geen dubbel werk meer en hebben 
we tijd voor opvolging en rapportage. 
Zo’n ERPpakket zorgt ervoor dat alle 
belangrijke bedrijfsinformatie is gekop
peld en voor iedereen beschikbaar is. 

Duurzaamheid en ecologie worden 
steeds belangrijker. Hoe spelen jullie 
daarop in?

Wij kiezen voor degelijke, ecologische 
en duurzame materialen. We zijn be
kend met de duurzame ontwikkelingen 
en adviseren onze klanten over de juiste 
aankoop om het klimaat te sparen. Denk 
bijvoorbeeld aan een waterbesparende 
douchekop of het isoleren van leidingen. 

Bij een nieuwbouw stemmen we onze 
materialen en werkwijze af op de be
hoeften van onze klanten. Het is be
langrijk om het economische luik niet 
uit het oog te verliezen wanneer we het 
hebben over ecologie. We proberen zo
veel mogelijk duurzame installaties aan 
te bevelen maar anderzijds kosten duur
zame oplossingen nu eenmaal geld en 
dit moet uiteraard passen binnen het 
budget van de klant.

Iedereen weet dat de traditionele ener
giebronnen niet onuitputtelijk zijn en 
dat de mogelijkheden om alternatieve 
energiebronnen te gaan gebruiken steeds 
meer voor de hand komen te liggen. We 
moeten aan de toekomst denken!

OVER JONES:   
Jones - Van Hecke is een echt 
familiebedrijf. Mike Jones 
startte in 1989 met een eigen 
zaak: Sanitair Jones. Met 
zijn 25 jaar ervaring, en de 
commerciële flair van zijn 
echtgenote Karin groeide 
de zaak heel snel. Mikes 
vakkennis en service werden 
in Lokeren en de hele regio 
erg op prijs gesteld. Mike en 
Karin bouwden een bloeiende 
zaak uit met een uitgebreid 
klantenbestand, dat de zeer 
persoonlijke service, hartelijk 
en altijd met de glimlach, zeer 
waardeerde. Mike en Karin 
dragen nu hun passie voor 
perfectie over op de toekomst. 

Het is aan dochter Cynthia en 
haar man Joost Van Hecke om 
het familiebedrijf op te volgen. 
Ook zij draaien al meer dan 
tien jaar mee in de zaak. Ze 
hebben aandacht voor nieuwe 
technologie en ecologische 
ontwikkelingen en met hun 
jonge visie weet het duo als 
geen ander hoe een bedrijf 
in sanitair en verwarming er 
vandaag moet uitzien. Dit 
jaar lanceren ze bovendien 
een nieuwe website met een 
modernere uitstraling zodat ze 
hun toekomstgerichte visie in 
de verf kunnen zetten.

“  Zie de 
oplossingen en 
niet enkel de 

problemen!
 ” Joost Van Hecke
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Installateurs starten met digitalisatie en 
automatisatie om hun administratieve 
processen te vereenvoudigen. Denk aan 
digitale offertes, digitale werkbonnen of 
digitaal factureren. Dit levert een gega
randeerde besparing op in zowel tijd als 
geld. En een verbeterde samenwerking, 
zowel extern met klanten als leveran
ciers maar ook intern, tussen de bin
nendienst of administratie en de tech
niekers die op de baan zijn.

Software is een belangrijke voorwaarde 
om de bedrijfsvoering op orde te heb
ben. Eén geïntegreerde oplossing voor 
de administratieve processen (planning, 

CRM, ERP, voorraadbeheer, etc.), van 
projectbeheer tot financieel. Digitalisa
tie van deze processen gebeurt ook met 
hulp van o.a. mobiele applicaties.

Het komt vaak voor dat men pas besluit 
om een nieuw ERP of CRMsysteem 
te implementeren als het huidige sys
teem niet meer voldoet aan de gestelde 
verwachtingen (bv. omdat het niet kan 
voldoen aan gerealiseerde of toekomsti
ge groei van het bedrijf ). Op dat mo
ment is het een goed idee om ook te 
kijken naar de bredere digitale strategie 
die aansluit bij de beoogde bedrijfsstra
tegie. 

Digitale strategie
Het loont de moeite om na te denken over 
de digitale strategie (visie en verwachtin
gen) van uw bedrijf. Hierdoor groeit uw 
bedrijf met de nieuwste technologieën 
mee. Stel uzelf volgende vragen:
• Hoe willen we als onderneming di

gitaal evolueren? Wat is ons “digitaal 
einddoel”?

• In welke mate is mijn ERP/
CRMtransformatie ook een business 
transformatie?

• Ga ik wel of niet over naar de Cloud 
of kies ik voor een hybride oplossing?

Steeds meer installatiebedrijven gebruiken digitale tools voor hun administratieve 
beheer, of het nu is voor de contacten met de klant, voor hun personeelsbeheer  

of voor hun administratieve verplichtingen. Om een succesvolle digitale transformatie 
te bereiken zijn meestal diverse software pakketten nodig die liefst goed  

met elkaar gekoppeld/geconnecteerd zijn. 

Bepalen en 
uitrollen van 
een digitale 
strategie als 
installatiebedrijf

›››

Technologie



Bij de zoektocht naar de beste software om uw bedrijf te automatiseren 
is het verstandig om niet over één nacht ijs te gaan. Een foute keuze van 
pakket en – belangrijker nog – partner, kost al snel handenvol geld en 
veroorzaakt maanden en jaren verloren tijd.

Maak kennis met Gservice, onze totaaloplossing gebouwd op Microsoft 
Dynamics 365 en uitgebreid met specifieke toepassingen voor project- 
en servicebeheer. Tal van bedrijven in uw sector maken er vandaag 
gebruik van om hun efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

Vraag uw inspiratiewijzer aan en ontvang gratis deze informatie in 
uw brievenbus:

• een overzicht van concrete toepassingen
• drie inspirerende klantenverhalen
• de huidige digitale trends bij installatiebedrijven

Project- en servicebeheer in één systeem?
Ga voor een totaaloplossing die al uw activiteiten en processen samenbrengt.

+32 14 57 49 10gmigroup.be info@gmigroup.be

VOORCALCULATIE
PROJECTBEHEER 
VOORBEREIDING  
EN -UITVOERING 

SERVICEBEHEER 
VOORBEREIDING  
EN -UITVOERING

NACALCULATIE  
EN RAPPORTAGE

Nijverheidsstraat 13  B-2260 Oevel (Westerlo)  Belgium

INSPIRATIEW
IJZER

GRATIS  
INSPIRATIEWIJZER

gmigroup.be/inspiratiewijzer
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Customer Relationship 
Management (CRM)
Om in te spelen op de verwachtingen 
van uw klant is het essentieel om goed 
inzicht te hebben in de customer jour
ney of klantreis. De customer journey 
bestaat uit de verschillende stappen die 
uw klanten nemen voor én na een aan
koop. Een overzicht van alle interac
ties die klanten met uw bedrijf hebben, 
helpt u beter begrijpen hoe ze precies 
denken. De volgende stap is deze klant
reis te koppelen aan uw interne klant
processen en uw CRM implementatie 
hierop in te richten.

CRM is namelijk het opbouwen en on
derhouden van klantrelaties. Het gaat 
over het verkrijgen van informatie over 
individuele klanten met als doel de 
klanttevredenheid te verbeteren. Deze 
klanteninformatie wordt vastgelegd en 
toegankelijk gemaakt binnen de onder
neming door middel van CRMsoft
ware. Alle interacties met klanten en 
leads worden hierin vastgelegd. Met wie 
er contact is geweest, wanneer, waarover 
en via welk kanaal. 

Het is echter noodzakelijk dat er een 
crossfunctionele integratie van CRM 
m.b.t. de bedrijfsprocessen (zoals marke
ting, verkoop, service, productie en dis
tributie), mensen en systemen gebeurt. 
CRM is meer dan alleen een informatie
systeem. Het is een bedrijfsstrategie die 
een onderneming in al haar geledingen 
raakt en betekent een langdurig veran
deringsproces dat veel doorzettingsver
mogen vereist. 

CRM systemen zijn niet enkel van toe
passing op grote bedrijven, maar kun
nen ook geïmplementeerd worden in 
KMO’s. Try out versies (software as a 
service), zijn een vrijblijvende investe
ring met beperkte risico’s. 

Enkele voordelen van CRM systemen:
• Identificeren van recurrente business 

opportuniteiten

• Snel kunnen anticiperen

• Efficiënt samenwerken tussen afde
lingen/werknemers

• Verbeteren van gerichte marketing

• Additionele bron van data voor ana
lyse en inzichten

Enterprise Resource Planning 
(ERP)
ERP is een verzamelnaam voor soft
ware die allerhande bedrijfsprocessen 
(zoals financiën, relatiebeheer, project
management, personeelsbeheer, voor
raad en materiaalbeheer) centraliseert 
in één management en informatieplat
form. ERPsystemen bestaan uit een 
aantal aan elkaar gelinkte softwaremo
dules die alle (eenmalig) ingevoerde en 

opgeslagen gegevens onmiddellijk be
schikbaar maken voor alle betrokke
nen. Op die manier kunnen afdelingen 
binnen het bedrijf samenwerken om de 
processen efficiënter en effectiever te la
ten verlopen. Nu alle bedrijfsprocessen 
verbonden zijn kunnen er uitgebreidere 
rapportages worden opgesteld. 

Er zijn standaard niche ERPpakket
ten specifiek gericht op de operatione
le ondersteuning van installatiebedrij
ven. Andere processen worden in dit 
geval meestal door een koppelend pak
ket ondersteund. Daarnaast kan er ook 
gekozen worden voor een algemeen 
xRM platform waarbij men de bedrijfs
processen volledig op maat moet confi
gureren naargelang de noden (bv. Sales 

›››

›››

Dit heeft tal van voordelen voor de werkgever: terugdringen van papierwerk, 
geen dubbele registratie van artikelen of gewerkte tijd van manueel naar digitaal, 
de digitale werkbon die ter plekke op de werf is gevalideerd door de klant 
wordt meteen over het internet doorgestuurd naar het ERP waar de werkbon 
meteen resulteert in een factuur die zelf automatisch kan worden opgestuurd 
naar de klant voor betaling. Uiteindelijk zal de werkgever door digitalisatie meer 
(digitale) informatie kunnen verzamelen die hij kan gebruiken voor operationele 
rapportering. Hij zal zijn data sneller ter beschikking hebben wat kan resulteren 
in snellere cashflow. Het terugdringen van het dubbel werk zal helpen om de 
uren van zijn personeel nuttiger te besteden bv. administratieve boekhouder die 
werkbonnen moet overtypen. Uiteindelijk zal hij meer info hebben over de live 
status van de werkzaamheden, en meer controle hebben over de organisatie.

DIGITALISERING VAN DE WERKBON  



Samen Doelgericht Digitaal 
Wie digitaal gaat, werkt effi ciënter, communiceert 
vlotter en ontwikkelt een duurzame vertrouwens-
relatie met klanten en medewerkers. Een digitale 
aanpak levert bovendien een schat aan data op, 
die leidt tot meer inzicht in uw organisatie en in 
uw business. Zo groeit uw organisatie op elk front.

ERP-software op maat van Belgische 
installatiebedrijven
Het hart van uw digitale transformatie is Adsolut 
Kmo-beheer, een veelzijdig ERP-pakket voor 
kmo’s met tal van integratiemogelijkheden. 
Onze lokale experts helpen u om samen de ideale 
samenstelling en confi guratie van het pakket 
te bepalen. Zo hebt u de juiste tools om uw 
concurrenten het nakijken te geven.

Samen met onze lokale experts 
bouwen aan de organisatie van morgen
Ondernemen is niet altijd eenvoudig. Maar het kan ook anders … En gelukkig staat u er 
niet alleen voor. Samen met onze Belgische experts in bedrijfsbeheer en digitalisering

tillen we uw onderneming naar een hoger niveau.

Gratis webinars,
blogartikels en

video’s

Meer informatie en inschrijven? 
 Surf naar wkbe.be/digitaal-kmo

Verscherp uw inzicht met onze gratis webinars
Naast software kunt u bij ons ook terecht voor 
tips en advies. Bent u al ingeschreven voor onze 
drukbezochte webinars?  

• Marketing voor kmo’s: hoe een langetermijn-
relatie met klanten opbouwen? (3 juni)

• Naar een vlotter bedrijfsbeheer: tips voor 
bouw- en installatiebedrijven (17 juni)

In elk webinar delen onze experts tal van inspire-
rende voorbeelden en concrete oplossingen die u 
meteen kunt toepassen in uw bedrijf. 
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force). Men kan opteren voor een brede 
ERP suite (bv. Adsolut), waarin zowel 
de meeste kernprocessen reeds vervat 
zitten, maar waarin men toch domeinen 
als finance, CRM, facturatie maar ook 
voorraadbeheer, artikelbeheer, etc. zal in 
kunnen beheren. Ook hier zal men tot 
op een bepaald niveau kunnen configu
reren naargelang de behoeften van het 
bedrijf, maar maatwerk is te vermijden.

In alle gevallen zijn er dezer dagen niche 
processen of tools, die in het ecosys
teem zitten van het pakket, of vullen de 
pakketten mekaar zelfs vaak aan. De af
weging die u moet maken is te beoor
delen of uw business processen dermate 
uniek zijn dat ze maatwerk nodig heb
ben of niet, en of u ondersteuning nodig 
heeft van enkele operationele processen, 
of toch bredere ondersteuning nodig 
heeft tot aan de financiële administratie. 

De implementatie van ERP gaat gepaard 
met veranderingen. Bedrijven moeten 
opnieuw nadenken over alle onderlig
gende processen en zorgen dat alle werk
nemers op dezelfde manier gaan wer
ken. Dit kan weerstand oproepen want 
sommigen houden van vaste gewoontes 
qua gedrag en werkwijze en veranderen 
die niet graag. Probeer weerstand weg te 
nemen door het te onderkennen, te er
kennen en bespreekbaar te maken. Een 
ERPsysteem is nu éénmaal meer dan al
leen maar het doen werken van de soft
ware. De training en opleiding van de 

werknemers met ERP moet voldoende 
aandacht genieten. Bij de implementatie 
van een ERPsysteem is het belangrijk 
dat de basisfuncties goed functioneren 
om de dagelijkse werking van het bedrijf 
te waarborgen.

De strategie en de werking van een be
drijf zijn voortdurend onderhevig aan 
veranderingen. Dit heeft tot gevolg dat 
ook het ERPsysteem continu zou moe
ten worden aangepast aan de verande
rende behoeftes van het bedrijf.

TIP! De invoering van een ERPsysteem 
is misschien al eerder geprobeerd binnen 
de onderneming of bij een collegaon
dernemer, maar om wat voor reden dan 
ook niet gelukt. Deze eerdere ervaringen 
kunnen een schat aan informatie opleve
ren. Waarom, hoe en door wie zijn deze 
projecten opgestart? Wat voor proble
men speelden er en wat waren de oor
zaken? Wat ging goed, wat ging fout en 
wat kunt u ervan leren? Ook belangrijk 
is het kiezen van een betrouwbare soft
warepartner die u, stap voor stap, zal be
geleiden en ondersteunen in uw digitali
seringstraject, van behoefteanalyse naar 
implementatie en opleiding tot service 
na verkoop.

Getuigenis uit de sector
Planningen worden steeds complexer, 
informatie van reis en werktijd dienen 
snel beschikbaar te zijn en geïntegreerd 
werken wordt een steeds grotere nood

zaak. Bedrijfsleiders zijn elke dag druk 
in de weer met het draaiend houden van 
hun bedrijf. Administratieve taken wil 
men liefst zo snel mogelijk verwerken 
om de volgende dag zonder kopzorgen 
aan de slag te kunnen gaan. Bedrijfslei
ders beseffen steeds meer dat informati
sering niet alleen een last hoeft te zijn. 
Het weldoordacht inzetten van informa
tisering kan ook een concurrentieel voor
deel bieden. Dit kan lidbedrijf Vermeu-
len bv. uit Wetteren enkel maar beamen.

‘Mijn vader werkte bij de opstart van zijn 
bedrijf in 1986 voornamelijk op papier. 
Er bestond toen nog geen ERP software 
om zijn processen te ondersteunen. Na 
vier jaar kwam hij tot de conclusie dat 
de administratieve rompslomp teveel tijd 
opslorpte. Tijd die hij nuttiger kon be
steden, aan plaatsbezoeken en verkopen 
van zijn projecten. Of voor het beter op
volgen van alle opdrachten die lopende 
zijn, in alle mogelijke fases: van de aan
vraag tot het finaliseren van de (elektri
sche) installatie zelf. Hij besloot in zee 
te gaan met een softwareleverancier en 
hen praktische input te geven zodat zij 

›››

›››

“Iedere onderneming, 
ongeacht de grootte en 

het informatiseringsniveau, 
dient in te zetten op 

digitalisering.”WOUTER VERMEULEN

Technologie



Intuïtief, efficiënt, veilig –  
welkom in de Smart World of Testo.

• Efficiënte meting aan airco’s, ventilatie-,  
koel- en verwarmingsinstallaties

• Documentatie van de meetgegevens direct  
ter plaatse per app-koppeling

• Kalibratie en onderhoud onafhankelijk  
van de fabrikant en met korte doorlooptijden

www.testo.com

Uw betrouwbare 
partner voor alle
HVAC metingen.

testo mei.indd   1 29/04/2019   14:25:06

Kieback&Peter Belgium
Tel.: +32 54 56 90 37
info@kieback-peter.be
www.kieback-peter.be

GEBOUW VERDUURZAMEN? 
FORS ENERGIE BESPAREN?

Met de “smart all-in-one” 
oplossing: Qanteon

 ◾ Gebouwbeheer en energiemanagement in 
één!

 ◾ Tot 30% energiebesparing;
 ◾ Intuïtieve bediening;
 ◾ Platform onafhankelijke building management 

software en services die zich gemakkelijk 
verenigen met de ICT-infrastructuur.

Resultaat: efficiëntie, hoger comfort, 
energiebesparing en 24/7 informatievoorziening 
vanuit elke locatie.

Energie- 
management

CO2
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de software zo goed mogelijk kunnen 
afstemmen op onze specifieke noden. 
Met een ERPsysteem kan je makkelijk 
trends analyseren door middel van de 
verscheidene rapporteringsmiddelen en 
analysetools. “Organisatie begint op de 
bureau!” hoor ik mijn vader nog altijd 
vertellen en gelijk heeft hij’, zegt zaak
voerder Wouter Vermeulen. 

Wouter: ‘Vele ondernemers kopen een 
softwarelicentie waarbij ze onmiddellijk 
eigenaar zijn van die licenties en denken 
dat daarmee de kous af is. Niets is minder 
waar. In veel gevallen betaal je een jaar
lijks bedrag voor het onderhoud (waar
in updates van de software vervat zitten) 
en/of support. De software moet worden 
geïmplementeerd en naderhand worden 
onderhouden. Dit vereist de nodige in
vesteringen van zowel het bedrijf als de 
medewerkers. Een goed systeem is slechts 
50% van een geslaagde implementatie. 
De andere 50% is het personeel dat het 
systeem in gebruik gaat nemen.’

›››
OVER VERMEULEN BV
De firma Vermeulen werd opgericht 
door Peter Vermeulen, die op 1/01/1986 
een eenpersoonszaak opricht in 
elektriciteit. Op 22/01/1991 kiezen 
zaakvoerders Peter Vermeulen,  
 
 
 
 
 
 

en zijn echtgenote Linda Van Hoecke 
tot het oprichten van Vermeulen 
bv. Vanaf 1992 vestigt het bedrijf 
zich in Wetteren. Op 1/01/2021 nam 
zoon Wouter Vermeulen de zaak 
over van zijn vader. Zijn focus? 
‘Energiemanagementsystemen, 
smart buildings, etc. zijn de key 
differentiators in onze sector en daar 
moeten we in de toekomst nog meer 
op inzetten’, zegt Wouter.

OPROEP TOT 
HET INDIENEN 
VAN EEN 
PROJECT

Techlink plaatst haar leden graag in  
de kijker. Dit blijkt ook uit deze editie  
van Heat+. 

Heeft jouw bedrijf onlangs een 
interessant project uitgevoerd in het 
kader van de energietransitie: innovatie, 
verduurzamen en digitalisatie?  
Neem dan vrijblijvend contact op  
met onze redacteur Dirk De Wolf  
(dirk.dewolf@techlink.be).



5 redenen waarom een warmtepomp van Viessmann 
de beste keuze is voor uw projecten 

Met een warmtepomp van Viessmann biedt u uw klanten een duurzame en geconnecteerde oplossing 
voor hun gebouw: helemaal future proof. Tegelijk wint u kostbare tijd door de gebruiksvriendelijke  
installatie. En u kunt steeds rekenen op een betrouwbare, uitgebreide dienstverlening. 

Vandaag klaar voor morgen 
In de omschakeling van fossiele brand-
stoffen naar duurzame alternatieven 
spelen warmtepompen een belangrijke 
rol. Bij nieuwbouw- en grondige renova-
tieprojecten zijn warmtepompen niet weg 
te denken. Ze stoten 80 tot 95% minder 
CO2 uit dan traditionele verwarmings-
toestellen, afhankelijk van de oorsprong 
van de elektriciteit. In combinatie met 
zonnepanelen is er zelfs nauwelijks lokale 
CO2-uitstoot. 

Slim en geconnecteerd 
Warmtepompen van Viessmann zijn klaar 
om te communiceren met smart buil-
dings en smart grids. In combinatie met 
de digitale meter zorgen ze voor een zeer 
efficiënt elektriciteitsverbruik. Zo is een 
gebouw met een warmtepomp klaar voor 
variabele elektriciteitstarieven van de 
toekomst. En via de Viessmann-app is de 
verwarming eenvoudig te beheren. Door 
een compatibel toestel te koppelen aan de 
ViCare app, geniet de klant bovendien van 
5 jaar garantie (onder voorwaarden). 

Comfortabel 
In combinatie met een lage temperatuur 
afgiftesysteem, met name vloerverwarming, 
zorgt een warmtepomp voor een aange-
naam binnencomfort. En dat op zeer ener-
gie-efficiënte wijze. In de zomermaanden  

is een warmtepomp eveneens bruikbaar 
om het gebouw te koelen. Viessmann be-
steedt bovendien bijzondere aandacht aan 
de fluisterstille werking van de buiten-
units. Tot slot is ook een stijlvol design een 
belangrijk criterium bij de ontwikkeling 
van elk toestel. 

Snelle installatie 
Ook uw installatiecomfort primeert bij 
Viessmann. Onze producten bevatten 
zoveel mogelijk standaardcomponenten. 
Zo zijn er minder accessoires nodig en 
verloopt de plaatsing snel en eenvoudig. 

Al 40 jaar uw betrouwbare warmte-
pomp-partner  
Viessmann is een internationaal toonaan-
gevende producent met meer dan 100 
jaar ervaring. Als installateur vindt u bij 
ons een compleet gamma innovatieve en 
duurzame oplossingen voor woningen, 
bedrijfsgebouwen, industrie en gemeen-
ten. Daarnaast rekent u op een uitgebreide 
service, met opleidingen en bijscholingen, 
technische ondersteuning door lokale 
adviseurs, passende software en een 
gebruiksvriendelijk online informatie- en 
bestelsysteem.

www.viessmann.be

5
* Voorwaarden op www.viessmann.be

Jaar

Garantie*

VICARE APP

Warmtepomp binnenunit
Warmtepomp buitenunit
PV installatie
Vloerverwarming

1
2
3
4

1

2

3

4

VICARE APP

Partners for generations to come
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Telewerk:  
de bomen en het bos

Sinds de lockdown werden we van de ene op de andere dag geconfronteerd met de voor- 
en nadelen van telewerken. Ook na corona zal telewerken in vele bedrijven een blijver zijn. 
Daarom gaf het Legal Department van Techlink op 23 maart een webinar over telewerk: nu 

en na corona! Lucine Albertian beantwoordt in dit artikel enkele FAQ’s over telewerk.

In de huidige sociale wetgeving bestaan 
er drie verschillende reglementeringen 
die betrekking hebben op drie soorten 
telewerk:
• structureel telewerk: geregeld door 

de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 85 van 9 november 2005;

• occasioneel telewerk: ingevoerd door 
de wet van 5 maart 2017 betreffende 
werkbaar en wendbaar werk;

• telewerk Corona recent ingevoerd 
door de collectieve arbeidsovereen
komst nr. 149 van 26 januari 2021 
betreffende aanbevolen of verplicht 
telewerk omwille van de coronacrisis.

Gezien deze uitgebreide regelgeving is 
het niet steeds duidelijk welke verplich
tingen een werkgever ter zake heeft. 
Om u hierbij te helpen, vindt u hieron
der het antwoord op enkele FAQ’s over 
telewerk.  

Wat zijn de gelijkenissen 
tussen structureel en 
occasioneel telewerk?
Zowel het structureel als het occasio
neel telewerk zijn specifieke vormen 
van huisarbeid, die werden ingevoerd 
met het oog op de optimalisatie van de 
worklife balance van de werknemers.

Om te kunnen spreken van telewerk, 
hetzij occasioneel hetzij structureel, 
dienen een aantal voorwaarden te zijn 
voldaan:
• het moet gaan om organisatie en/of 

uitvoering van het werk dat in een 
arbeidsovereenkomst werd vastge
legd;

• de uitvoering van dit werk gebeurt 
op een door de werknemer gekozen 
locatie buiten de bedrijfsgebouwen;

• hierbij moet gebruik worden ge
maakt van informatietechnologie.

Wat is het verschil tussen 
occasioneel en structureel 
telewerk?
Bij structureel telewerk werkt de on
derneming een kader uit waarbij ze aan 

hun werknemers de mogelijkheid bie
den om op regelmatige en niet inciden-
tele basis te telewerken.

Het occasioneel telewerk daarentegen 
gebeurt op incidentele en dus niet op 
regelmatige basis. De werknemer kan 
hiervan gebruik maken:  

• bij een overmachtssituatie, d.w.z. 
wanneer de werknemer omwille 
van onvoorziene omstandigheden 
en onafhankelijk van zijn wil, zijn 
werkzaamheden niet op de norma
le arbeidsplaats kan uitvoeren (bv. 
in geval van een onverwachte trein ›››



hansgrohe.be 

Pontos
Comfort en veiligheid

Met Pontos, het watermanagementsysteem van hansgrohe, houdt u uw water  
altijd in de gaten en onder controle - voor een thuis waar waterschade kan  
worden beperkt en de levenskwaliteit van de bewoners kan worden verhoogd.

Alarm bij lekken  
en overstroming

Ontvang rechtstreeks notificaties  
op uw Smartphone en  
voorkom waterschade.

Verwittiging bij niet optimale 
kamertemperatuur

Bewaar voeding en wijnen droog  
en koel, als de limieten overschreden  

worden wordt u op de hoogte gebracht.

Schimmelpreventie

 
Reageer op tijd dankzij controle van 

het binnenklimaat. Ideaal voor  
gevoelige personen en kinderen.

De slimme Pontos Scout watersensor 
meet de luchtvochtigheid  
en temperatuur.

Pontos Base 
detecteert de 
kleinste lekken in 
het watersysteem 
en kan de  
watertoevoer 
afsluiten.

Controleer van overal uw watersysteem 
via de hansgrohe home app.

De hansgrohe home app 
is gratis beschikbaar

De Pontos Base en Pontos Scout producten zijn vanaf januari 2021 beschikbaar.

Ann. Pontos A4 V2 NL+FR.indd   1Ann. Pontos A4 V2 NL+FR.indd   1 27/11/20   15:3527/11/20   15:35
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staking of wanneer er omwille van de 
slechte weersomstandigheden ernsti
ge verkeershinder wordt verwacht). In 
dat laatste geval (slechte weersomstan
digheden), bestaat er een waarschu
wingssysteem, namelijk het thuiswer
kalarm; 

• of omwille van persoonlijke rede-
nen waardoor hij zijn werkzaamhe
den niet op de bedrijfslocatie van de 
werkgever kan uitvoeren (bv. een be
zoek aan de tandarts of de komst van 
een technicus).

In beide gevallen, moet de aard van het 
werk of van de door de telewerker uit
gevoerde specifieke activiteiten uiteraard 
verzoenbaar zijn met het telewerk.

Waar past telewerk in het 
kader van Corona dan?
Telewerk in het kader van Corona is een 
tijdelijke maatregel dat begin 2021 werd 
ingevoerd. Dit is een soort occasioneel 
telewerk maar dan met een verplicht ka
rakter. 

Is telewerk verplicht?
Het structureel en occasioneel telewerk 
zijn vrijwillige vormen en zijn in geen 
enkele opzicht verplicht. 

Het vrijwillige karakter geldt zowel voor 
de werkgever als voor de werknemer. 
Concreet kan de werkgever een aanvraag 
van de werknemer om telewerk in te 
voeren weigeren. Maar omgekeerd kan 
de werknemer ervoor kiezen om niet in 
te gaan op het telewerkvoorstel van de 
werkgever. 

Het telewerk in het kader van Corona 
daarentegen is wel verplicht. Deze ver-
plichting geldt voor alle functies die 
zich ertoe lenen.

Hoe moet telewerk worden 
ingevoerd?
Voor het invoeren van structureel en oc
casioneel telewerk raden we u aan om 
een policy op te maken waarin u alle 
formaliteiten vastlegt zoals welke func
ties er in aanmerking komen voor tele
werk, welke kostenvergoeding er wordt 
voorzien, enz.

Wat betreft telewerk in het kader van 
Corona, dient u wel verplicht een policy 
op te maken en door elke werknemer te 
laten ondertekenen. Deze verplichting 
geldt echter enkel voor bedrijven die 
vóór 01/01/2021 geen enkele regeling 
rond telewerk hadden uitgewerkt.

Welke sancties gelden 
bij niet-naleving van de 
telewerkplicht?
Stellen de sociale inspecteurs van het 
Toezicht op het Welzijn op het Werk en 
Toezicht op Sociale Wetten een inbreuk 
vast, dan kan de administratieve geld
boete oplopen van € 200 tot € 2.000 en 
de strafrechtelijke boete van € 400 tot 
€ 4.000.

Hebben de werknemers die 
naar kantoor komen werken, 
een bewijs nodig?
Gezien de sociale inspectie streng op
treedt, adviseren wij u om voor elke 
werknemer die op het bedrijf aanwezig 
moet zijn een verplaatsingsattest uit te 
schrijven waarin ook de reden van de 
aanwezigheid wordt vermeld. 

OPGELET! Voor de arbeiders die ac
tief zijn op werven hoeft u geen verplaat
singsattest te voorzien. 

Wat met nachtarbeid?
Werknemers die zich ’s nachts dienen te 
verplaatsen in het kader van de uitvoe
ring van hun arbeidsovereenkomst, die
nen ook in het bezit te zijn van een attest 
uitgeschreven door de werkgever. 

Wat als mijn werknemer 
weigert naar kantoor te 
komen, ook al kan telewerk 
niet?
Een werknemer kan niet zelf beslissen 
om thuis te blijven als telewerk onmo
gelijk is. Doet hij dit toch, dan is hij on
wettig afwezig. In dat geval zal hij geen 
loon ontvangen. Als de werknemer een 
geldig quarantaineattest heeft, kan u 
hem niet verplichten om naar het werk 
te komen. Tijdens die quarantaineperio
de ontvangt hij een tijdelijke werkloos
heidsuitkering.

Moet ik mijn werknemers hun 
onkosten vergoeden voor de 
periode van telewerk?
Wij verwijzen hiervoor naar het artikel 
van Jan Lein over “Werken met forfai
taire kostenvergoedingen” (zie blz. 38).

VRAGEN?
Mail uw vragen naar consult@techlink.be. 

Lucine helpt u graag verder.

›››

MODELDOCUMENTEN  
Techlink stelt de vermelde  

modeldocumenten  
(verplaatsingsattesten, telewerk 

 policy, …)  gratis ter beschikking aan 
haar leden. Deze zijn te  

downloaden op de website van 
Techlink (via Documentatie 
=> Coronavirus COVID-19 => 

Modeldocumenten).  
Maak er gebruik van!



www.averohandling.be 
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Posterijlaan 53 - 8740 Pittem

Avero HHandling is sinds 1999 de specialist in elektrische trappenklimmers, montageliften, intern transportmateriaal en 

andere ergonomische hulpmiddelen voor het verplaatsen van moeilijke en zware lasten. We verdelen producten waar wij 

zelf voor 100% achter staan en waarop wij u een uitstekende service kunnen garanderen. Wij adviseren u graag, zo bent u 

zeker dat het toestel bij uw activiteit past.
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Werken met forfaitaire 
kostenvergoedingen

Het aanbieden van een aantrekkelijk loonpakket is één van de belangrijkste elementen  
om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden. In een Belgische context  

zijn er tal van voordelen die, omwille van hun gunstige (para)fiscale behandeling, bijzonder 
aantrekkelijk zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Uit een enquête van 

Vlerick van 2020 kwam echter naar voor dat een van de meest voorkomende “voordelen” 
van een loonpakket geen loon maar wel een forfaitaire vergoeding van kosten eigen  

aan de werkgever uitmaakt.

Volgens de Vlerickenquête over be
drijfspraktijken en meningen met be
trekking tot loon(para)fiscaliteit ge
bruikt meer dan 90% van de werkgevers 
deze forfaitaire kostenvergoedingen. 
Deze vergoedingen zijn, indien voldaan 
is aan de voorwaarden, namelijk vrijge
steld van sociale zekerheidsbijdragen en 
belastingen. Het gaat enerzijds om een 
eenvoudige manier om kosten eigen 
aan de werkgever ten laste te nemen en 
anderzijds kunnen deze vergoedingen 
“bruto voor netto” toegekend worden 
aan de werknemer.

Kosten eigen aan  
de werkgever
Kosten eigen aan de werkgever, zijn kos
ten die ten laste van de werkgever zijn. 
Indien een werknemer dergelijke kosten 
maakt, kwalificeert een terugbetaling 
hiervan niet als loon, met als gevolg dat 
er geen belastingen, noch sociale zeker
heidsbijdragen verschuldigd zijn.

Deze zogenaamde kosten eigen aan de 
werkgever kunnen vergoed worden op 
twee manieren:

1 Enerzijds is er de zogenaamde terug-
betaling op reële basis. Dit betekent 
dat de werknemer facturen, bonne
tjes, enz. binnenbrengt (bv. vermel

ding op een onkostennota), waarna 
de werkgever deze kosten vergoedt 
aan de werknemer. 

2 Anderzijds kunnen bepaalde kosten 
eigen aan de werkgever ook op for-
faitaire wijze vergoed worden. Voor
beelden van dergelijke forfaitaire 
kostenvergoedingen zijn de thuis
werkvergoedingen en de zogenaam
de baan en maaltijdkosten. 

Forfaitaire 
kostenvergoedingen 
De terugbetaling van kosten eigen aan 
de werkgever op reële basis, resulteert 
zelden in discussie. De terugbetaling op 
forfaitaire basis echter vaak wel. Indien 
in het kader van een controle blijkt dat 
de praktijk inzake forfaitaire kostenver
goedingen niet confom de geldende re
gels is, zal er een herkwalificatie in loon 
plaatsvinden, met alle financiële gevol
gen van dien.

Alhoewel de wetgeving omtrent kosten 
eigen aan de werkgever al jaar en dag 
dezelfde is, hebben de RSZ en de fiscale 
administratie hun standpunten over de 
toepasselijke voorwaarden al vaak ge
wijzigd. Dit was vaak een bron van frus
tratie en rechtsonzekerheid over wat de 

correcte regels nu precies zijn. De laat
ste jaren hebben de RSZ en de fiscale 
administratie hun praktijk echter sterk 
op elkaar afgestemd. Een recent voor
beeld hiervan is de nieuwe fiscale “te
lewerkcirculaire” van 26 februari 2021, 
waarvan de RSZ in haar Instructies 
heeft bevestigd deze te zullen volgen.

Voorwaarden in 
verband met forfaitaire 
kostenvergoedingen
In de praktijk moet rekening gehouden 
worden met twee types “voorwaarden”.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op forfaitaire kostenvergoe
dingen in het algemeen.

1 De forfaitaire kostenvergoedingen 
mogen geen verdoken loon zijn. Dit 
betekent dat kostenvergoedingen 
geen louter “optimalisatieinstru
ment” mogen zijn. Een deel van het 
loon omzetten in forfaitaire kosten
vergoedingen kan dus niet.

2 De forfaitaire kostenvergoedingen 
zijn functiegebonden en niet per
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soonsgebonden. Werknemers die 
hetzelfde werk doen (lees: eenzelfde 
functie hebben), moeten dus een
zelfde forfaitaire kostenvergoeding 
ontvangen. 

3 De werkgever mag de kosten die ge
dekt worden door een forfait niet 
nogmaals vergoeden. Werknemers 
die bv. een internetvergoeding ont
vangen, mogen dus niet nog eens 
hun internetfactuur terugbetaald 
krijgen via onkostennota.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
Naast de algemene voorwaarden, zijn er 
ook “specifieke” voorwaarden. Hieron
der wordt een beknopt overzicht aange
boden van de forfaitaire kostenvergoe
dingen waarvoor de fiscale administratie 
en de RSZ expliciet in voorwaarden 
hebben voorzien, bv. in de Instructies 
van de RSZ of in circulaires van de fisca

le administratie of meer algemeen door 
de praktijk van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen in fiscale zaken.

Thuisbureau – max. € 129,48 per maand
Een werkgever kan een forfaitaire kos
tenvergoeding toekennen voor thuis
bureau indien de werknemers minstens 
gemiddeld 1 dag per week van thuis uit 
werken. Deze vergoeding dekt de pri
vate ruimte van de werknemer die als 
thuisbureau wordt gebruikt, de onroe
rende voorheffing, onderhoud, elektri
citeit, water, verwarming, enz.

Internet – max. € 20 per maand
Indien werknemers wezenlijk en op re
gelmatige basis (1dag/week, meerde
re keren een paar uur/week, één week 
elke maand, ...) van thuis uit werken 
en hiervoor hun private internetverbin
ding gebruiken, kan er een internetver
goeding toegekend worden.

PC – max. € 20 per maand 
Indien een werknemer een private PC/
laptop wezenlijk en op regelmatige ba
sis (1dag/week, meerdere keren een paar 
uur/week, één week elke maand, ...) 
voor professionele doeleinden gebruikt, 
kan er een PCvergoeding toegekend 
worden.
Deze forfait mag echter niet toegekend 
worden indien de werkgever een lap
top/PC ter beschikking gesteld krijgt 
door de werkgever.

Eigen randapparatuur – max. 2x € 5 per 
maand
Werknemers die hun private PC
scherm en printer/scanner professioneel 
gebruiken, kunnen een vergoeding van 
telkens € 5 per maand ontvangen voor 
het professioneel gebruik hiervan op 
voorwaarde dat de werkgever niet tus
senkomst in het professioneel gebruik  
van de private PC/laptop.
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Deze forfait dekt de professionele par
keerkosten van maximaal € 10 per par
keerbeurt. Parkeerkosten van hoger dan 
€ 10 per parkeerbeurt, mogen dus wel 
nog op reële basis vergoed worden.

Garage – max. € 50 per maand
Werknemers die (bv. op basis van de car 
policy) verplicht zijn om hun bedrijfs
wagen te stallen in een afgesloten gara
ge, kunnen hiervoor een “garagevergoe
ding” ontvangen.

Car wash – max. € 15 per maand
Werknemers met een representatieve 
functie (lees: de werknemers zijn vaak 
op de baan met een bedrukte bedrijfs
wagen, gaan vaak bij cliënten langs), 
kunnen een maandelijkse car wash ver
goeding ontvangen.

Representatiekosten 
De representatiekosten dekken de kos
ten gemaakt met het oog op het leggen 
en onderhouden van public relations/
zakenrelaties (dranken, bloemen, deel
name aan evenementen in aanwezig
heid van zakenrelaties), kleine relatie
geschenken, enz. De restaurantkosten 
worden niet inbegrepen in de represen
tatiekosten.

Momenteel wordt, voor de hoogste 
functiecategorieën, een maximaal be
drag van +/ € 120 aanvaard. De RSZ 
aanvaardt deze forfait vaak niet, tenzij 
er een (recente) ruling is.

Baankosten (maaltijd en 
baanvergoeding)
Deze vergoedingen mogen enkel toege
kend kunnen worden indien, voor de 

dag in kwestie, aan de voorwaarden vol
daan is. Een aandachtspunt hier is dat 
de RSZ en de fiscale administratie an
dere bedragen en toepassingsvoorwaar
den hanteren. 

Baanvergoeding – fiscaal
Indien een werknemer een binnenland
se dienstverplaatsing maakt van min
stens zes uur en er naar aanleiding van de 
verplaatsing geen ander voordeel of ver
goeding ter compensatie van een maal
tijdkost wordt toegekend, kan de werk
gever maximaal € 17,06 toekennen per 
dag waarin een dergelijke binnenlandse 
dienstverplaatsing wordt gemaakt.

Indien de aard van de functie zelf impli
ceert dat men regelmatig extern presta
ties levert (klassiek voorbeeld: handels
vertegenwoordigers die slechts zelden 
op kantoor zijn), bestaat de mogelijk
heid om een maandelijkse forfaitaire 
kostenvergoeding toe te kennen (be
perkt tot 16 keer het bedrag van de for
faitaire onkostenvergoeding), zonder 
voorwaarden wat betreft de duurtijd.

Baanvergoeding – Parafiscaal
Indien een werknemer verplicht is zich 
tijdens de werkdag te verplaatsen (mi
nimum 4 uur opeenvolgend) en geen 
gebruik kan maken van sanitaire en an
dere faciliteiten die voorhanden zijn in 
een onderneming, een bijkantoor of op 
de meeste werven, dan kan een vergoe
ding van maximaal € 10 per dag toege
kend worden waarin een dergelijke ver
plaatsing wordt gemaakt.

Maaltijdvergoeding – fiscaal
Zoals hierboven al werd aangegeven, 
bestaat er geen door de fiscale admi

nistratie “gevalideerde” maaltijdvergoe
ding (de bovenstaande baanvergoeding 
wordt geacht deze te dekken).

Maaltijdvergoeding – Parafiscaal
Indien een werknemer verplicht is zich 
tijdens de werkdag te verplaatsen (mini
mum 4 uur opeenvolgend) en niet an
ders kan dan een maaltijdhuis buitens
huis te gebruiken, kan een bedrag van 
€ 7 per dag toegekend worden (in de 
mate dat er geen maaltijdcheque wordt 
toegekend voor die dag, in welk geval 
de patronale bijdrage in mindering ge
bracht moet worden van deze forfait).

Fiscale rulings
Wat bovengenoemde forfaitaire kosten
vergoedingen betreft (met uitzondering 
van de baanvergoeding) kan een werk
gever zich vertrouwelijk tot de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen in fiscale za
ken (“rulingdienst”) richten om een ru
ling te bekomen. Indien er een ruling 
is, is de fiscale administratie in geval van 
een controle gebonden door de ruling. 
In de mate dat de aan de rulingdienst 
voorgelegde situatie overeenstemt met 
de realiteit, kan de fiscale administratie 
dus de forfaitaire kostenvergoedingen 
niet herkwalificeren in loon. De RSZ is 
niet gebonden door een fiscale ruling, 
maar hecht hier wel belang aan. Boven
dien kan ook de RSZ een ruling niet 
zomaar aan de kant schuiven.

Een ruling versterkt dus de positie van 
de werkgever zowel op fiscaal als op so
ciaal zekerheidsrechtelijk vlak.

Auteur:  

Jan Lein,  

Compensation & 

Benefits Lawyer  

bij Claeys & Engels

Wetgeving
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Actualiteit

Intrekking van de normen 
NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019

Vorig jaar trok Techlink aan de alarmbel, inzake de gepubliceerde normen voor  
het ontwerp van stookafdelingen, NBN B 61-001:2019 en NBN 61-002:2019. In overleg met 
sector en het Bureau voor Normalisatie NBN worden deze normen nu ingetrokken en zal  

er op een later tijdstip een nieuwe versie van de norm(en) worden gepubliceerd.  
De publicatie van de intrekking uit de catalogus van het NBN is gebeurd op 08/04/2021.

Context 
De stookplaatsnormering in voege vanaf 
17 september 2019, was in theorie mooi, 
maar maakte qua uitvoering de verwar-
mingsinstallaties niet veiliger.

Sindsdien is gebleken: 
• dat bepaalde aspecten niet meer of 

onvolledig aan bod komen;

• dat er vanuit Europese (EN) normen 
bepaalde verwijzingen zijn naar natio
nale regelgevingen, die niet bestaan in 
België;

• dat de praktische uitvoerbaarheid en 
controle op het terrein voor interpre
tatie vatbaar zijn.

‘Techlink was mee trekker om de be
zorgheden van de installateurs terug te 
koppelen’, zegt Kurt Van Campenhout, 
Technical Sector Manager HVAC bij 
Techlink.

Toelichting intrekking  
van de normen
Gezien de urgentie en op grond van het 
bovenstaande acht Techlink het gerecht
vaardigd dat deze beslissing onmiddellij
ke ingang vond.

Gevolgen
Het gevolg is dat tijdens de periode van
af intrekking tot ter beschikkingstelling 
van de nieuwe norm(en), geen normatie-

ve documenten van toepassing zijn op het 
ontwerp van stookafdelingen.

Overgangsperiode:  
“Codes van goede praktijk”
Om deze tekortkoming tijdens deze 
overgangsperiode op te lossen, hebben 
de stakeholders er gezamenlijk mee inge-
stemd om als “codes van goede praktijk” de 
technische documenten NBN/DTD B 61-
001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 
toe te passen, waaraan Techlink actief 
heeft meegewerkt aan de ontwikkeling.

VRAGEN?
Mail uw vragen naar consult@techlink.be. 

Kurt helpt u graag verder.
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Mergers and acquisitions

Fusies en overnames  
als een strategisch instrument 

bij installatiebedrijven
Het moet gezegd, fusies en overnames zijn een strategisch risico. Een heel aantal 

M&A’s (mergers en acquisities) geven niet het beoogde resultaat. En toch zijn fusies 
en overnames een belangrijk aspect geworden van waardecreatie en groei in 

competitieve en snel evoluerende markten. Een goed uitgevoerde fusie of overname 
kan een radicale groeiversneller zijn. Tijd om aan Geert Vanhees, ervaren groei- en 

innovatiestrateeg (4Growth), gepokt en gemazeld in de bouw en  installatiesector 
en strategisch specialist in fusies en overnames, te vragen wat zijn visie is over goed 

uitgevoerde fusies, management buy-outs of overnames. 

Strategische, 
financiële, juridisch en 
communicatietechnische 
aspecten
Een overname of fusie houdt verschil
lende aspecten in. Een M&A is een mid
del om een bedrijfsprobleem op te los
sen. Er moeten strategische redenen zijn 
voor een fusie of overname. Waarom zou 
een M&A een goed instrument zijn voor 
uw bedrijf? Welke bedrijven moeten dan 
gezocht worden en waarom? Welke ‘va
lue drivers’ en synergieën zoeken we? En 
hoe gaan we de bedrijven met andere 
culturen strategisch integreren?  Een be
langrijke regel in een succesvolle fusie of 
overname is, laat je niet zomaar verlei
den door bedrijven die verkocht worden 
maar zoek heel gericht naar het bedrijf 
dat je nodig hebt! Naast het strategisch 
luik is er het financiële luik. Hoe gaan 
de bedrijven of het overgenomen bedrijf 
worden gewaardeerd? Welke waarde
ringstechnieken zijn relevant? Wat is een 
goede en volledige due diligence? Hoe 
gaan we de beoogde synergie berekenen? 
Op welke KPI’s nemen we de beslissing? 
Er zijn ook heel wat juridische aspecten 
voor zowel de koper als verkoper. En de 

vennootschappen moeten vaak anders 
gestructureerd worden om de overname 
te realiseren. En ook communicatie is 
een belangrijk aspect. Gaat men de ver
schillende merknamen behouden of met 
één bedrijfsmerk verder? Welke merkas
sociaties veranderen in het bedrijfsmerk 
en bij de productmerken? Hoe gaat de 
rebranding uitgevoerd worden voor me
dewerkers, klanten en alle stakeholders? 
Dit artikel bespreekt enkel het strate
gisch aspect.

Strategische opties
Waarom zou je beter niet alleen verder 
gaan? Als er dan toch goede redenen zijn 
voor samenwerking, waarom niet eerder 
in een strategische alliantie stappen in 
plaats van voor een definitieve vorm te 
kiezen zoals overname of fusie?  En als 
je dan toch wenst te verkopen, waarom 
niet verkopen aan eigen mensen (ma
nagement by out) dan aan een externe 
partij. En als je dan toch zou verkopen 
aan een externe partij, waarom niet naar 
een fusie gaan in plaats van een overna
me? Vaak bepalen de specifieke rationele 
redenen de keuze voor een stategische al
liantie, een management buyout of een 

fusie of overname. Een SWOT analyse 
(sterktes, zwaktes, kansen en bedreigin
gen) is een erg goede basis voor het vin
den van die rationele redenen. 

Zwaktes bij 
installatiebedrijven die M&A 
uitlokken
Welke zwaktes lokken op dit ogenblik 
bij installatiebedrijven een nietorgani
sche groei uit? Ik geef een aantal veel 
voorkomende zwaktes. Onvoldoende 
kennis bij eigen medewerkers van nieu
we technieken. Geen opvolging in de 
familie. Te klein voor complexere pro
jecten. Te kleine organisatie tegenover 
te grote concurrenten. Te klein tegen
over te grote klanten. Te grote afhan
kelijkheid van één grote B2B klant. Te 
trage respons op klantenvragen omdat 
de zaakvoerder meewerkende voorman 
is en weinig management tijd heeft. Te 
grote afhankelijkheid van te klein aan
tal medewerkers. Te weinig gerealiseer
de installaties die dan ook daarna te wei
nig onderhoudsopdrachten opleveren. 
Te weinig eigen kapitaal om zelf groei te 
reali seren. Medewerkers die geen lange 
afstanden en fileleed meer wensen. En 
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ook gebrek aan een langetermijnvisie 
door een dagelijkse operationele focus.

Sterktes bij 
installatiebedrijven die fusie 
of overname uitlokken
Ook sterktes kunnen nietorganische 
groei uitlokken. Welke sterktes komen 
vandaag vaak voor bij installatiebedrij
ven? Een verkoop van een concurrent in 
eigen werkingsgebied die uw bestaande 
positie incontournable zou maken. Het 
uitbreiden van uw sterke marktpositie 
net buiten uw huidige actieradius. Uw 
hoge niche specialisatie die aantrekkelijk 
is voor generalisten in uw sector. Heel 
aantal leads buiten uw eigen werkings
gebied. Een fusie of overname die uw 
totaalaanbod volledig maakt. Even goed 
in installaties worden dan in onderhoud. 

Kansen bij installatiebedrijven 
die fusies of overnames 
uitlokken
Welke kansen zijn de grote drivers bij de 
installateur om een fusie of overname te 
overwegen? Vandaag worden heel veel 
kansen bepaald door de energietransi
tie met haar vele innovaties. Mergers 

en acquisites zorgen ervoor dat installa
teurs de snelheid van innovatie kunnen 
volgen. Een andere reden is het voor
waarts opschuiven in de keten, richting 
eindklant. Een installateur die achter
aan in de keten werkt en bijvoorbeeld 
een bedrijf koopt dat gespecialiseerd is 
in energy monitoring, zit hiermee di
rect bij de eindklant en de betere ren
dabiliteit. Een andere opportuniteit van 
vandaag is het realiseren van vertikale 
integratie met grote bouwbedrijven die 
vanuit eigen activiteiten heel wat tech
nische installaties en onderhoud kun
nen aanbrengen. Het bouwproces en de 
technieken worden trouwens hoe langer 
hoe meer geïntegreerd. Diverse tech
nische bedrijven kopen zodat de groep 
veel crossselling kan realiseren, is zon
dermeer ook een opportuniteit. 

Bedreigingen bij 
installatiebedrijven  
die verholpen worden door  
een M&A 
Een belangrijke bedreiging is zonder 
meer de consolidatie in de sector door 
fusies en overnames van concurren
ten. Als zij te groot worden, zullen de 

schaalvoordelen een nadeel blijken voor 
de kleinere bedrijven. Grote machti
ge toetreders tot de markt zoals grote 
aannemers of elektriciteitsbedrijven die 
kleine installateurs naar de achterkant 
in de keten duwen, kunnen ook een re
den zijn om een groter bedrijf te willen 
worden. En consolidate aan klanten
zijde kan ook de vraag naar grotere in
stallatiebedrijven uitlokken. Een andere 
bedreiging zijn de grote schadevergoe
dingen die kunnen gevraagd worden 
bij slechte performanties, en die een te 
groot risico vormen voor kleinere in
stallateurs. 

Belangrijker dan goede 
rationele redenen
In de praktijk zijn de belangrijkste mo
tieven voor een fusie of overname, de 
economische motieven, zoals waarde
creatie, en de strategische motieven, 
zoals concurrentiepositieverbetering. 
Nietstrategische redenen zoals ijdel
heid, geldingsdrang, aanzien of machts
wellust zijn zelden goede raadgevers. 
Maar wie heel goede rationele rede
nen heeft om tot een fusie of overna
me over te gaan, wacht een nog belang ›››
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rijkere overweging. En dat gaat over de 
bedrijfswaarden. Zo zijn Radio 1 en 
Qmusic niet samen te brengen zonder 
dat het waardekader en het DNA van 
één van beide vernietigd wordt. Eén 
van de belangrijkste redenen tot mis
lukkingen bij M&A’s zijn te grote ver
schillen in bedrijfswaarden die geen 
echte integratie mogelijk maken. Laat 
nu juist een integratie de belangrijk
ste reden zijn tot succes bij een fusie 
en overname. Overweeg dus niet alleen 
een financiële maar ook een ‘sociale’ 
due diligence. Waarden zijn een breek
punt in de beslissing van een overname 
of een fusie!

Strategische contexten  
die vloeken
Niet alleen verschillende waarden kun
nen een fusie of overname heel moeilijk 
maken. Ook totaal andere strategische 
contexten doen dat. Een groot bedrijf 
dat vooral heel planmatig wordt gema
naged op basis van duidelijke proces
sen, plannen, dashboards en KPI’s, zal 
op veel weerstand stuiten bij een bedrijf 
dat heel ondernemend in zijn markt be
weegt en het vooral moet hebben van 
intuïtie, initiatief en flexibiliteit. Het 
willen integreren van beide typen orga
nisaties, houdt heel wat risico’s in. Als 
er toch voldoende redenen zijn om der

gelijke overname te realiseren, is het la
ten wennen van beide partijen door de 
integratie te faseren, belangrijk. Een 
andere barrière kan te maken hebben 
met de organisatie. Een warm bedrijf 
dat zijn medewekers centraal stelt om 
finaal goede externe service te leveren, 
zal een aantal jaren achteruit worden 
gekatapulteerd als het wordt overgeno
men door een heel afstandelijk, zakelijk 
en bureaucratisch gemanaged bedrijf 
met veel regels. De wederzijdse fit op 
de zachte factoren zoals karakter van 
de eigenaars, waarden, cultuur en stijl 
zijn minstens zo belangrijk als de harde 
KPI’s zoals daar zijn schaalvergroting, 
omzetsverhoging, margeverbetering, 
marktuitbreiding, innovatiekracht en 
anderen. 

Het strategisch proces bij  
een fusie of overname
Hoe begin je nu strategisch aan een fu
sie of overname? Er is maar één goede 
aanpak: doe alsof de fusie of overname 
er niet komt. Welke groeistrategie zou
den dan beide bedrijven afzonderlijk 
moeten realiseren? Schuif dan de beide 
individuele strategieën over elkaar en 
zoek naar de synergieën en waardecre
atie. Kan je die zelfs concreet maken en 
berekenen? Als 1 + 1 leidt tot 3, kan je 
overgaan tot een echte integratie, waar
bij beide bedrijven willen evolueren 
naar de ‘best of both worlds’. En deze 
‘best of both worlds’ zal voor een heel 
aantal, eerder kleine techische installa
tiebedrijven, heel wat nieuwe perspec
tieven geven. Een succesvolle fusie of 
overname kan uw bedrijf heel wat lan
ger doen bestaan.

›››

“Een succesvolle  
fusie of overname  

start altijd met een 
duidelijke strategie die 

bepaalt welk bedrijf je nodig 
hebt voor groei, niet met 

het oprapen van een bedrijf 
dat toevallig vrij komt voor 

overname.”GEERT VANHEES
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WEBINAR 1:  
STRATEGISCHE DO’S EN 
DON’TS VAN EEN FUSIE 
OF OVERNAME IN DE 
INSTALLATIESECTOR

• Datum: 27 mei 

• Tijdstip: 17u00 – 19u00

• Spreker: Geert Vanhees,  
Managing Partner bij 4Growth

• Inhoud:
- De 12 cruciale vragen als 

voorbereiding van een goed 
uitgevoerde M&A strategie! 

- Hoe een succesvolle integratie 
tussen bedrijven mogelijk 
maken?

 
WEBINAR 2:  
WAT ZIJN DE BOUWSTENEN 
EN VARIABELEN VAN EEN 
WAARDERINGSPROCES?

• Datum: 15 juni

• Tijdstip: 17u00 – 18u00

• Spreker: Dirk De Weghe,  
Senior Manager M&A & Finance 
bij Deloitte Private

• Inhoud: 
De waardering van een 
vennootschap: een aantal courante 
waarderingsmethodes aan de hand 
van een praktijkvoorbeeld

 
 

 
WEBINAR 3:  
DUE DILIGENCE 
EN JURIDISCHE 
AANDACHTSPUNTEN BIJ 
EEN OVERDRACHT

• Datum: 24 juni

• Tijdstip: 17u00 – 18u00

• Spreker: Shana Van Den Branden, 
Legal Specialist M&A bij Deloitte 
Private

• Inhoud:
- Wat is een “due diligence”?
- Toelichting van een aantal 

juridische documenten 
doorheen het proces van 
overdracht

- Intentie-overeenkomst
- Aandelen (of handelsfonds) 

koop-verkoopovereenkomst

PRAKTISCH: 

• Gratis voor Techlink  
leden, inschrijven via  
www.techlink.be

• Niet-leden: € 35 (excl. BTW)

• Deelnemers kunnen op 
voorhand hun eventuele 
vragen voor de sprekers 
doorsturen naar:  
events@techlink.be

Save the date: M&A Webinars 
De energietransitie zorgt ervoor dat de installateur meer en meer energieadviseur 

wordt. Systemen bestaan niet langer op zich, installaties voor warmte en elektriciteit 
zijn meer en meer geconnecteerd. Integratie van technieken is een must. 

Installatiebedrijven die de kansen van de energietransitie willen optimaliseren zullen 
dus van alle energiemarkten thuis moeten zijn. Maar hoe kan je dit aanpakken? Sterke 
groeiambities voor marktverbreding kan je op twee manieren realiseren: organische 

groei of groeien door Mergers & Acquisitions (M&A). Met concrete praktijkvoorbeelden 
nemen onze externe experten u mee doorheen de verschillende fasen van een M&A 
transactie. U verneemt wat de do’s en de don’ts zijn. Vanuit hun dagelijkse praktijk 

wijzen ze op een aantal belangrijke aandachtspunten en struikelblokken die zich in de 
loop van het proces kunnen voordoen.

Mergers and acquisitions
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Waardebepaling  
van een installatiebedrijf

Hoeveel is uw installatiebedrijf waard? Als u uw installatiebedrijf wilt 
verkopen of u wilt bijvoorbeeld fuseren met een ander installatiebedrijf,  

dan is dit een belangrijke vraag.

Methodes van waardebepaling
Voor de opmaak van een waardebepa
ling van uw installatiebedrijf worden 
een aantal waarderingsmethodes gehan
teerd, die elk bijdragen tot de waarde
bepaling van uw onderneming, nl. de 
Substantiële waarde methode en twee 
rendementsmethodes (in casu de Dis-
counted cashflow methode en de Multiple 
methode). 

1SUBSTANTIËLE WAARDE METHODE
In eerste instantie wordt de “Substan

tiële waarde” of het “gecorrigeerd boek
houdkundig eigen vermogen” van uw 
onderneming berekend. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de laatste beschik
bare jaarrekening. Kortweg wordt in 
deze methode de marktwaarde van het 
eigen vermogen berekend door middel 
van de boekwaardes van de individue
le balansposten te corrigeren naar hun 
marktwaarde. Deze correctie is nodig 
omdat er een verschil kan bestaan tussen 
de boekhoudkundige en de bedrijfseco
nomische waarde. 

Zo kan uw onderneming bijvoorbeeld 
in het bezit zijn van een onroerend goed 
die doorgaans een lagere boekhoud
kundige waarde heeft dan de geschatte 
marktwaarde (bv. schatting door een er
kend schatter). Hierbij zou een potenti
ele realisatie de boekwaarde ruim over
schrijden. 

Het verschil tussen enerzijds, het totaal 
der activa na eventuele meer en/of min

derwaarden en anderzijds de schulden 
en voorzieningen na eventuele meer en/
of minderwaarden, geeft de Substantië
le waarde. Hierbij dient u ook rekening 
te houden met de fiscale impact op deze 
eventuele meer en/of minderwaarden.

Deze methode is het resultaat van een 
statische boekhoudkundige berekening, 
maar houdt op geen enkele manier re
kening met de toekomstige rendemen
ten die de aanwending van deze activa 
zal opleveren.

Substantiële waarde mag ook niet ver
ward worden met het begrip “liquidatie
waarde”, vermits een liquidatie dikwijls 
plaatsvindt in omstandigheden die het 
bekomen van een correcte verkoopprijs 
voor de activa niet bevorderen. De liqui
datiewaarde is dus in de meeste geval
len significant lager dan de Substantiële 
waarde, die rekening houdt met een be
drijf in going concern.

Deze waarde dient men omzichtig te in
terpreteren, gezien men bij de bepaling 
van de Substantiële waarde geen reke
ning houdt met de waarde van de good
will, de klantenportefeuille, de techno
logische voorsprong, enz.

2DISCOUNTED CASHFLOW 
METHODE (afgekort: DCF methode)

Bij de eerste rendementsmethode, de 
“Discounted cashflow methode”, wordt 
uw onderneming gewaardeerd op basis 
van de vrije kasstromen die uw onderne

ming realiseert. 

In eerste instantie dient de genormali
seerde vrije kasstroom van uw onderne
ming te worden bepaald. Indien er geen 
gebudgetteerde cijfers beschikbaar zijn, 
worden de laatste drie afgesloten boek
jaren als basis gehanteerd. Kort samen
gevat is de vrije kasstroom het geld dat 
beschikbaar is na de investeringen (bv. 
aankoop gereedschap) nodig voor de ac
tiviteit van uw onderneming uit te voe
ren. Hierbij worden alle kosten en op
brengsten die slechts een uitzonderlijk 
of een éénmalig karakter hebben uit 
deze cijfers gefilterd.

Vervolgens worden de huidige waarde 
van de toekomstige jaarlijkse vrije kas
stromen berekend door deze te actua
liseren aan de hand van een verdiscon
teringsvoet die rekening houdt met het 
gewenste rendement die de overnemer 
op zijn investering verwacht. 

Tenslotte, dient deze bekomen waarde 
nog verrekend te worden met de netto 
kaspositie. De netto kaspositie bekomt 
men door de liquide middelen te ver
minderen met de financiële schulden. 

3MULTIPLE METHODE
Bij de tweede rendementsmethode, 

de “Multiple methode” wordt de waarde 
van uw onderneming berekend door ze 
te vergelijken met gelijkaardige beursge
noteerde ondernemingen of vergelijkba
re transacties in de markt.
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In deze methode wordt in eerste instan
tie een selectie gemaakt van beursgeno
teerde installatiebedrijven als een selectie 
van vergelijkbare transacties binnen uw 
sector, dit is de “peer” groep. Op basis 
van publieke informatie dient voor deze 
“peer” groep een bepaalde factor (multi
ple) te worden bepaald in functie van de 
gehanteerde maatstaf. Doorgaans ver
trekt men van de EBITDA. Dat is een 
maatstaf voor de brutowinst van uw on
derneming, dus de winst voor de aftrek 
van interestbetalingen, belastingen en 
afschrijvingen. 

De waarde van uw onderneming wordt 
dan berekend door de EBITDA van uw 
onderneming te vermenigvuldigen met 
de multiple van de “peer” groep.  

Tenslotte, dient net zoals bij de DCF 
methode deze bekomen waarde verre
kend te worden met de netto kaspositie. 

Op een indicatieve waarde te bekomen 
van de onderneming, wordt een gewo
gen gemiddelde waarde van de drie be
sproken waarderingsmethodes gehan
teerd. 

Financierbaarheid
Een ander vertrekpunt is niet de waarde 
van de onderneming, maar de financier
baarheid van de overnameprijs. Tegen 
de achtergrond van de huidige goed be
taalde overname multiple, is het vinden 
van de gepaste financieringsoplossing 
een belangrijke succesfactor voor kan

didaatkopers. Traditioneel bestaat de fi
nanciering uit een bancaire en nietban
caire component.

Op basis van de prognoses voor de ko
mende jaren kan een ervaren accountant 
inschatten hoeveel u ongeveer kunt le
nen bij de bank. In het klimaat van aan
houdende lage marktrentes en een hoge 
liquiditeit in de markt is er in het fi
nancieringslandschap aldus appetijt om 
– mits een kwalitatief dossier (stabiele 
kasstromen, aanwezigheid van tastbare 
activa, voldoende taille van de onderne
ming, …) – een gepaste financierings
oplossing voor de geplande overname te 
bieden. 

De nietbancaire component wordt ge
bruikelijk ingevuld via beschikbare ei
gen middelen en/of een (achtergestelde) 
lening van derde financiers/investeer
ders. Hierbij worden – waar nodig – 
aangepaste terugbetalingsmodaliteiten 
onderhandeld.

Algemeen kunnen we stellen dat van
daag zowel verkopers als kopers kunnen 
rekenen op een heel gunstig marktkli
maat.

Tot slot
Het kader waarin een waardebepaling 
gehanteerd wordt, kan divers zijn. In die 
mate dient te worden opgemerkt dat de 
prijs ook kan afwijken van de waarde. 
De waardering is immers het gevolg van 
mathematische berekeningen uitgevoerd 

volgens de weergegeven methodes. De 
prijs kan hiervan afwijken omwille van 
de onderhandelingen tussen partijen, 
de aard van de transactie en de kopen
de partij, de randvoorwaarden en garan
ties, de verwachtingen over de toekomst, 
evolutie en transacties in de sector, etc. 
Verder kan de prijs ook afhangen van 
een aantal niet financiële aspecten of in
directe waarde stuwers zoals bv. hoe zal 
de aangeboden dienst evolueren in de 
toekomst, staat de bedrijfsstructuur en 
rapportering op punt, enz.

De prijs kan dus finaal in belangrijke 
mate afwijken van deze waarden.

Uzelf en uw bedrijf klaarmaken voor 
overdracht is een werk van lange adem, 
waar u best ruim de tijd voor neemt en 
zich te gepasten tijde professioneel laat 
bijstaan.
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Mergers and acquisitions

Juridische 
knelpunten 

binnen het M&A-proces
Bij overnames, joint ventures, fusies en andere strategische allianties (het M&A-proces) 

spelen financiële en strategische aspecten een grote rol en wordt het juridische luik 
soms minstens onderschat. Nochtans is een degelijk juridisch advies een must en dit 
zowel voorafgaand aan, tijdens maar ook na de beoogde transactie. Hieronder een 

korte uiteenzetting van enkele juridische aandachtspunten.

Voorafgaand aan de transactie
Voorafgaand aan de daadwerkelijke 
overname, laat de koper vaak een “due 
diligence” (“boekenonderzoek”) uitvoe
ren. Dit heeft tot doel om de juistheid 
van de gepresenteerde informatie betref
fende de targetvennootschap te con
troleren alsook om inzage te bieden in 
eventuele bestaande en potentiële risi
co’s, alsook opportuniteiten. Te denken 
valt hierbij voornamelijk aan financiële, 
fiscale en sociale informatie, maar ook 

bv. betreffende eventuele onroerende 
goederen, commerciële (zoals overeen
komsten met belangrijke klanten/leve
ranciers) en milieuaspecten.

De adviseur lijst alle “ontdekte” knel
punten/risico’s in het due diligencever
slag op en probeert deze ook, in de mate 
van het mogelijke, te kwantificeren. Op 
die manier kan de geïnteresseerde koper 
de wenselijkheid van de transactie met 
kennis van zaken beoordelen en evalu

eren. Bovendien kunnen de resultaten 
van het due diligenceonderzoek ook 
een impact hebben op de zaken zoals de 
overnameprijs en/of de modaliteiten van 
de overnameovereenkomst (“SPA”). 

De transactie – SPA
In de SPA worden alle modaliteiten van 
de transactie vastgelegd. De SPA is in ie
dere situatie uniek en dus steeds maat
werk. De inhoud ervan is afhankelijk 
van vele factoren maar traditioneel wor
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den er over o.m. volgende aspecten af
spraken gemaakt:

Prijs inclusief modaliteiten van 
betaling
Vaak ligt er in het overnameproces een 
grote focus op de overnameprijs. Deze 
prijs kan forfaitair zijn, maar kan ook 
gebaseerd zijn op gegevens die nog niet 
gekend zijn (bv. overnamebalans op da
tum van ondertekening van de SPA). 
In dit laatste geval zal in de SPA vaak 
een voorlopige prijs worden uitgespro
ken en zal er binnen een vastgelegde ter
mijn na ondertekening van de SPA een 
overnamebalans worden opgesteld die 
het vermogen van de target weergeeft op 
datum van ondertekening van de SPA. 
In dergelijk geval zal er een prijsaan
passingsmechanisme in de SPA worden 
ingebouwd voor het geval dat de defi
nitieve waarde zoals blijkt uit de over
namebalans zou afwijken van de voor
lopige prijs. 

Bovendien kan een gedeelte van de prijs 
afhankelijk worden gemaakt van het be
reiken van bepaalde doelstellingen bin
nen een vooraf bepaalde periode na de 
closing (een zogenaamde “earnout”). 
Het spreekt voor zich dat in dergelijk 
geval de te behalen doelstellingen alsook 
de modaliteiten van de earnout (zoals 
bv. maximumbedrag) voldoende precies 
dienen te worden beschreven in de SPA.

Aansprakelijkheid van de 
verkoper hetgeen zich vertaalt 
in “verklaringen en waarborgen”, 
eventuele uitzonderingen hierop 
(“disclosures”) en de hieraan 
gekoppelde beperkingen en 
schadevergoedingsregeling
De aansprakelijkheid van de verkoper 
leidt vaak tot de meeste discussies. Deze 
onderhandelingen kunnen uiteraard in 
hoofde van de koper beïnvloed worden 
door het due diligence. Ook hierbij kan 
het een voordeel zijn om als koper gead
viseerd te worden door een multidisci
plinair team zodat er een optimale uit
wisseling van informatie is. 

De koper wil zich graag zo veel moge
lijk indekken tegen risico’s van het ver

leden en dit door het mechanisme van 
“verklaringen en waarborgen”. Niet al
leen is het belangrijk om deze verklarin
gen en waarborgen zo precies mogelijk 
te beschrijven, ook zal het schadebegrip 
duidelijk dienen gedefinieerd te zijn. 
Traditioneel zullen verklaringen en 
waarborgen gekoppeld worden aan be
perkingen in het voordeel van de ver
koper, zoals bv. de termijn waarbinnen 
eventuele schade zich dient te manifeste
ren en drempelbedragen (zowel minima 
als maxima). In het geval dat de verko
per aan de koper uitdrukkelijk bepaalde 
risico’s zou meegedeeld hebben, kan hij 
vragen dat deze risico’s als uitzonderin
gen op de verklaringen en waarborgen 
gelden en hij hiervoor geen aansprake
lijkheid opneemt. In dergelijk geval is 
het uiteraard van belang om deze uit
zonderingen zo duidelijk en beperkend 
mogelijk te omschrijven. Langs de ande
re kant kan de koper ook voor deze spe
cifieke risico’s een bijzondere vrijwaring 
vragen hetgeen tot gevolg heeft dat de 
verkoper hiervoor onbeperkt dient in te 
staan.

Opschortende/ontbindende 
voorwaarden
In bepaalde gevallen kan de transactie 
nog afhankelijk zijn van bepaalde voor
waarden, zoals bv. goedkeuring van me
dedingingsautoriteiten, financiering, 
etc. Er dient te worden opgelet dat de 
voorwaarde niet louter afhankelijk mag 
zijn van de wil van één van de partijen 
(schuldenaar) vermits dit nietig is. Het is 
aangewezen om de onder partijen over
eengekomen uiterlijke datum waarop de 
opschortende voorwaarden vervuld die
nen te zijn (“long stop date”) op te ne
men in de SPA alsook welke partij (of 
beide) zich op de nietvervulling ervan 
kan beroepen en/of verzaking mogelijk 
is. 

Verbintenissen van de verkoper 
na de transactie, in het bijzonder 
betreffende niet-concurrentie en 
afwervingsverbod
In het nietconcurrentiebeding wor
den aan de verkoper (en eventueel ook 
de natuurlijke personen achter een ven
nootschapverkoper) beperkingen opge

legd om in de toekomst nog activiteiten 
te ontplooien die concurrerend (kun
nen) zijn met deze van de target. Een 
afwervingsverbod is erop gericht om 
de verkoper te verbieden om personeel, 
klanten, leveranciers, … van de target te 
overhalen om voor de verkoper te ko
men werken/zijn banden met de target 
op een voor deze laatste nadelige manier 
aan te passen.

Belangrijk hierbij is dat deze bedingen 
moeten beperkt zijn qua tijd, ruimte 
en verboden activiteiten waardoor het 
aangewezen is om een matigingsbe
ding (door de rechtbank) en splitsbaar
heidsbeding (waardoor wordt vermeden 
dat de volledige SPA nietig wordt ver
klaard ingeval de rechtbank oordeelt dat 
de grenzen van toelaatbaarheid van het 
concurrentieverbod of afwervingsverbod 
werden overschreden) te voorzien. Vaak 
wordt ook nog een forfaitaire schadever
goeding bedongen in geval van overtre
ding van het nietconcurrentiebeding.

Na de transactie
Nadat de SPA werd ondertekend, en 
dus de overdracht een feit is, begint het 
“echte werk” voor de koper, namelijk de 
leiding van de target en eventuele inte
gratiewerk. In dergelijk geval kan advies 
inzake de verdere (her)structurering na 
de transactie aangewezen zijn, zoals bv. 
managementovereenkomsten, remedi
ering van de knelpunten zoals in het due 
diligence werden geïdentificeerd, een 
eventuele aandeelhoudersovereenkomst 
in het kader van een joint venture, enz.
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Actualiteit

UBBINK BUILD SMART. 

Ontdek het vernieuwde 
Ubbink merk

Efficiëntie en totaaloplossingen staan centraal

In alles wat we creëren, staan veilige en 
energiezuinige verwarmingsoplossingen, 
comfortabele en efficiënte ventilatie en de 
bescherming van de bouwschil centraal.  
Wij willen binnenruimtes beter maken.

Ubbink Belgium • at info.bouw@ubbink.be • � www.ubbink.com

 
Bekijk onze 
brandmovie

Nieuwe werkgroep 
“Duurzame Warmte” 

Op 20 april was er de kick-off meeting van onze nieuwe Techlink werkgroep 
“Duurzame Warmte” waarbij we de context en de mogelijke toekomstige onderwerpen 

voor de werkzaamheden van deze werkgroep hebben besproken. Wat zijn de 
knelpunten, maar ook opportuniteiten, van de evoluties richting “Duurzame Warmte”?

De Europese Unie heeft verschillende 
klimaat en energiedoelstellingen ge
steld voor de jaren 2030 en 2050. Deze 
doelstellingen worden alsmaar concre
ter, maar de verdere invullingen op fede
raal en regionaal niveau durven soms 
wel eens “hobbelig” te verlopen.

Talrijke sectoren, waaronder de instal
latiesector, staan aan de vooravond van 
een ingrijpende (r)evolutie die belang
rijke veranderingen gaat meebrengen in 
onze dagelijkse procedures en taken.

Techlink wil daarom nauwgezet de vin
ger aan de pols houden bij haar leden. 
Niet alleen door strategisch mee – of be
ter nog, vooruit! – te denken, maar ook 
door de “realiteit op de werkvloer” blij
vend onder de aandacht brengen, de be
langen van onze sector verdedigen en u 
en uw bedrijven een stem geven.

Een simpele vraag als “Wat zijn de leef
bare alternatieven in vervanging van de 
nu bestaande situatie rond verwarming 
en koeling?” kan leiden tot een scala aan 
diverse antwoorden. Heel wat technie
ken (warmtepompen, warmtenetten, 
WKK’s, …) komen aan bod. Deel dus 
gerust jullie ervaringen op technisch, 
maatschappelijk en financieel vlak! 

Oproep kandidaten!
Deze werkgroep “Duurzame Warm
te” staat open voor alle geïnteresseerde 
Techlink leden! 

Een – geheel in thema – warme oproep 
dus aan iedereen die wil meewerken aan 
en – meedenken rond dit belangrijke 
thema. 

Zet je graag een bepaald punt op de 
agenda of wil je iets kwijt over “Duur
zame Warmte”? Aarzel dan niet om deel 
te nemen!

DEELNEMEN?
Neem contact op met ons Team HVAC/S:  

Jan Caerels, Georges Gronsfeld &  

Kurt Van Campenhout via  

consult@techlink.be.
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Algemeen
Werknemers, en dus ook 
uitzendkrachten (incl. stu
denten) voor wie de co
ronavaccinatie ingepland is 
tijdens de werkuren, zullen 
geen loonverlies lijden. Het 
vaccinatieverlof werd im
mers opgenomen in de lijst 
van gebeurtenissen waarvoor 

klein verlet van toepassing is. 
Dit geldt ook voor de werk
nemers die een uitnodiging 
krijgen vanop de centrale re
servelijst (QVax of andere). 

Dit recht op klein verlet 
is beperkt tot de tijd die 
nodig is voor de vaccina
tie, namelijk de tijd dat de 

werknemer doorbrengt in 
het vaccinatiecentrum maar 
ook de tijd om zich naar en 
van het vaccinatiecentrum te 
verplaatsen. Het is dus niet 
noodzakelijk een volledig dag 
afwezigheid.

Een bediende die thuis
werkt, kan die afwezigheid 

doorgaans tot een minimum 
beperken. Maar voor de ar
beiders die (soms lange) ver
plaatsingen doen, is dit niet 
van toepassing. Het zal er 
dus op aankomen het werk 
vooraf zo goed mogelijk te 
organiseren zodat lange af
standen worden vermeden en 
de afwezigheid op het werk ›››

Moet uw werknemer zich laten 
vaccineren tegen COVID-19 

tijdens de werkuren?
De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met  

het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen  
het coronavirus, is op 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Maar wat betekent het nu concreet voor u als werkgever?

Voor mij is 
kwaliteit een  
bepalende
facqtor.   Patrick

Het beste of niets
Al meer dan 140 jaar werkt Facq alleen met producten van de beste merken voor de badkamer, 

keuken, verwarming en hernieuwbare energie. Bij het selecteren van producten hanteren we strenge 

vereisten met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien zijn 

onze producten ook altijd makkelijk te installeren. Ten slotte zijn we steeds op zoek naar innoverende 

oplossingen voor je huis die het leven makkelijker, comfortabeler en goedkoper maken. Of 

eenvoudigweg: met Facq ben je zeker van kwaliteit. We zijn dan ook niet voor niets sinds 1997 ISO 9001 

gecertificeerd…  Meer info op www.facq.be EEN PRO AAN UW ZIJDE

Wetgeving
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Wetgeving

›››

www.niko.eu/energy

PA-1074-01

Gebruik je eigen zonne-energie 
met Niko Home Control
Het is belangrijker dan ooit om de energie die je zonnepanelen produceren te verbruiken terwijl ze die opwekken, zeker 
nu digitale meters zo courant zijn geworden. Niko Home Control helpt je de zonne-energie die je zelf opwekt zo efficiënt 
mogelijk te verbruiken:
• stem je energieverbruik af op de productie van je zonnepanelen
• programmeer huishoudtoestellen zodat ze op het juiste moment energie verbruiken
• ontvang een melding bij ongewoon hoog of laag verbruik in jouw systeem.

Niko Home Control  maakt het jou gemakkelijk en helpt je jouw zonne-energie te verbruiken wanneer ze in overvloed 
beschikbaar is!

PA-1074-01 Ad Energy management_BNL.indd   1PA-1074-01 Ad Energy management_BNL.indd   1 18/01/21   12:2018/01/21   12:20

kan worden beperkt.

MERK OP! Wanneer een 
werknemer ziek wordt als 
gevolg van de vaccinatie, gel
den de gewone regels van ge
waarborgd loon en de regels 
rond arbeidsongeschiktheid.

Verplichtingen van de 
werknemer
De werknemer moet de 
werkgever verwittigen zodra 
hij het tijdstip van zijn vacci
natie kent. Het kan voorko
men dat de werknemer het 
moment van zijn vaccinatie 
zelf kan kiezen of dat hij de 
afspraak kan verplaatsen. De 
werkgever mag echter nooit 
druk uitoefenen om de vac
cinatie buiten de werkuren te 
laten plaatsvinden.

Recht van de 
werkgever
De werkgever mag aan zijn 
werknemer een bewijs vra
gen dat hij het recht op klein 
verlet gebruikt waarvoor het 
is toegestaan, dit enkel met 
respect van de privacyregels 
(GDPR). Als bewijs kan het 
volgende gelden:

• de bevestiging van de af
spraak om op een bepaald 
tijdstip en plaats aanwezig 
te zijn voor de vaccinatie;

• of de uitnodiging gericht 
aan de werknemer indien 
uit de bevestiging van de 
afspraak geen tijdstip afge
leid kan worden.

De werkgever mag:

• de bovenstaande informa
tie enkel gebruiken met 
het oog op de organisatie 
van het werk en het ver
zorgen van een correcte 
loonadministratie. 

• geen kopie maken van de 
afspraakbevestiging of de 
informatie die ze bevat 
manueel overschrijven, 
met uitzondering van het 
tijdstip van de afspraak;

• niet vragen het bewijs per 
mail over te maken;

• de afwezigheid enkel als 
klein verlet registreren, 
zonder vermelding van de 
reden, zijnde vaccinatie.

MERK OP! Klein verlet 
is een schorsing van de ar
beidsovereenkomst, waar
door je werknemers op weg 
van en naar het vaccinatie
centrum niet verzekerd zijn 
voor ongevallen. Dit geldt 
ook in het vaccinatiecen
trum zelf.

Loon voor 
vaccinatieverlof
De berekening van het loon 
tijdens de afwezigheid ge
beurt op dezelfde manier als 
de berekening van het loon 
voor de feestdagen. De werk
nemer ontvangt dus hetzelfde 
loon als wat hij zou verdie
nen indien hij die dag wer
kelijk zou gewerkt hebben. 
Het feestdagenloon omvat 
het normale loon alsook de 
premies en de voordelen in 
natura die de werknemer zou 

hebben ontvangen indien hij 
had gewerkt.

Hoe lang geldt de 
regeling van deze wet?
Het recht op klein verlet voor 
vaccinatie tegen het coronavi
rus geldt t.e.m. 31 december 
2021.  Indien de omstandig
heden het vereisen, kan deze 
regeling bij koninklijk besluit 
eventueel worden verlengd 
tot maximaal 30 juni 2022.

TIP! Op de website van de 
FOD Werk is een Q&A be
schikbaar over de praktische 
toepassing van het vaccina
tieverlof.

VRAGEN? 
Mail uw vragen naar  

consult@techlink.be. 

Lucine Albertian helpt  

u graag verder.

Buitenlandse werknemers die geen Belgisch domicilieadres 
of rijksregisternummer hebben, zullen zich kunnen 
aanmelden bij de gemeente waar ze (tijdelijk) zijn 
ingeschreven in het bevolkingsregister. Op basis van hun 
uniek BIS-nummer, zal het gemeentebestuur dan een 
lijst bezorgen aan het bevoegde vaccinatiecentrum. Deze 
zullen dan, aftellend volgens leeftijd, de buitenlandse 
arbeidskrachten uitnodigen volgens de uitgerolde 
vaccinatiestrategie.

HOE GEBEURT DE VACCINATIE  
VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS  
IN BELGIË?
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Interview 

Internationale Vrouwendag 2021
Jaarlijks op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Het is een dag die vrouwen 

wereldwijd viert, steunt en inspireert. Dit jaar was het thema “Invloed met Impact”. 
Het verhaal van omdenken. Op een positieve manier zorgen voor meer emancipatie 
en gelijkwaardigheid tussen alle mensen! Niet in problemen denken maar in kansen, 

uitdagingen en mogelijkheden. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag  
laten we Kim Vaessen, zaakvoerster van Climatrix, aan het woord die het ondernemen 

met de paplepel heeft meegekregen. 

Wat betekent Internationale 
Vrouwendag voor u? 
Ik vind het spijtig dat er überhaupt zo
iets moet bestaan als een Internationale 
Vrouwendag. Moeten we daar “bij ons” 
nog bij stilstaan? 

Anno 2021 is een Internationale Vrou
wendag echter nog steeds relevant. On
danks de vele stappen vooruit, blijft er in 
België genderongelijkheid bestaan in de 
maatschappij maar ook in het bedrijfsle
ven. Een betere genderbalans leidt noch
tans tot een stabiele bedrijfscultuur. We 
zitten bovendien met dat glazen plafond 
en quota die moeten gehaald worden op 
het gebied van vrouwen op de werkvloer. 
In dat opzicht is het goed dat zo’n dag 
blijft bestaan tot het niet meer nodig is.

Wat denkt u van het thema van 
Internationale Vrouwendag?
“Invloed met impact” dat is een thema 
dat mij aanspreekt. De positieve kracht 
van invloed want dat is waar impact 
voor staat. Ik probeer in de installatiewe
reld namelijk mijn vrouwelijke stempel 
te drukken. Mijn aanpak bij projecten 
is wel verschillend met de mannelijke 
aanpak. Vrouwen kijken met een andere 
blik: vaak met meer structuur en een be
tere planning en administratie.

Met de kwalitatieve producten en dien
sten die Climatrix aanbiedt aan de 
HVACinstallateurs zorgen we boven
dien voor een positieve verandering. We 
proberen hen zo goed mogelijk te ont
zorgen.

Is het moeilijk om als vrouw in de 
technische (overwegend mannelijke) 
sector te werken?
Het is niet zo evident. Ze durven wel 
al eens een schuine opmerking te ge
ven of proberen me te testen op mijn 
technische kennis. Ik ben niet technisch 
aangelegd maar ik denk dat ik in de 
loop der jaren wel bewezen heb wat ik 
waard ben. Wanneer je weet waarover je 
spreekt en de vakkennis hebt, heb je me

teen het respect van iedereen in de ka
mer. Zo vervaagt het verschil tussen man 
en vrouw. 

Hoewel het aantal vrouwen in de instal
latiesector groeit, wordt de sector nog 
steeds gezien als een mannenwereld. 
Dat gevoel ervaar ik wel op een beurs. 
Wanneer je met een mannelijke collega 
op een beurs staat of een beurs bezoekt, 
spreekt men in 9 op de 10 gevallen de 

OVER CLIMATRIX:   
In 1978 werden Rob Vaessen en mevrouw Liliane Verheijen met 
Rofix nv specialist in de verwarmingsindustrie met hun innovatieve 
radiatorbevestigingen. Dochter Kim stapte later in hun voetsporen 
en focuste zich op de veranderingen in de markt rond ecologie en 
energiebesparing. Dit zorgde voor het ontstaan van een nieuwe divisie: 
het ecologische broertje van Rofix, Climatrix. In 2011 vaarde Climatrix 
zijn eigen koers. ‘In samenwerking met het IWT werd er gezocht naar 
de perfecte oplossing voor een goed binnenklimaat’, vertelt Kim. 
‘Dankzij een gepatenteerd systeem klimaatwanden en -plafonds kan 
men bij zowel nieuwbouw als renovaties toch van het comfort van 
stralingswarmte genieten zonder de vloer te moeten openbreken.  
De werking is te vergelijken met die van de zon en hierdoor brengt 
het klimaatsysteem energiebesparing teweeg en is het een duurzame 
oplossing.’ Vandaag zijn ze uitgegroeid tot een bedrijf met  
23 werknemers. 
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man aan. Laat je in zo’n geval niet uit je 
lood slaan.

Ik sta ruim 10 jaar aan het roer van Cli
matrix en in die tijd heb ik een brede 
rug gekregen en geleerd mijn mannetje 
te staan. Mijn man kan dit enkel maar 
beamen. (lacht) Achter elke succesvolle 
vrouw staat een sterke man!

Wat vindt u de grootste uitdaging van 
het ondernemen, moeilijkste/leukste?
Leukste?
Ondernemen brengt ieder jaar zijn uit
dagingen met zich mee. Vorig jaar was 
een rollercoaster (mentaal, sociaal en 
economisch) met natuurlijk corona, de 
verhuis naar een nieuw pand (gevestigd 
te Heulentakstraat 14 in DilsenStok
kem) en de implementatie van een 

nieuw ERPsysteem. Dit nieuw ERP 
pakket was nodig om onze klanten snel
ler en efficiënter te kunnen bedienen. 
Zo worden al onze activiteiten gebun
deld in één centraal systeem. We werken 
continu aan verbeteringen van onze pro
cessen.

Ik mag me gelukkig prijzen dat ik elke 
dag met mijn passie bezig kan zijn. Het 
is leuk om te zien dat mijn medewerkers 
met volle goesting naar het werk gaan en 
met zijn allen halen we het beste uit ie
dere dag!

Moeilijkste?
Climatrix zag vorig jaar zijn omzet stij
gen met 25% en we hebben ons team 
uitgebreid van 17 naar 23 medewerkers. 
Het is een uitdaging om als leidingge
vende je team optimaal te laten functio
neren. Hoe groter een team wordt, hoe 
meer we moeten nadenken over de ver
deling van taken, optimaal inzetten van 
individuele kwaliteiten, etc. Open com
municatie helpt om duidelijke werkaf
spraken te maken.

Wat zijn uw toekomstdromen?
Ik werk richting een duurzame groei en 
hoop dat Climatrix binnen een xaan
tal jaren zal uitgroeien tot een volwaar
dige partner van de HVACinstallateur. 
Markterkenning krijgen voor onze pro
ducten zou de spreekwoordelijke kers op 
de taart zijn. (knipoogt Kim)

Tot slot: wat is uw tip voor andere 
vrouwen die in de installatiesector 
willen gaan werken?
Als vrouw in de installatiesector moet je 
op je strepen staan. Wanneer je opmer
kingen krijgt, is het de kunst om kalm te 
blijven, de opmerking te negeren of met 
een grap te reageren. De installatiesector 
wordt steeds interessanter voor vrouwen 
want de technologische vooruitgang zal 
de werklast verlichten. Blijven doorzet
ten en volhouden is het motto.

Ik probeer een rolmodel te zijn voor jon
ge vrouwen zodat ze meer geneigd zijn 
om te denken aan een carrière binnen 
onze boeiende sector die volop inzet op 
de energietransitie.

“  You can  
do anything  
you set your  
mind to!

 ” Kim Vaessen
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Slagkracht

Slagkracht-project,  
2 jaar later

Via opleidingen en (technische) ondersteuning maakten we de installatiesector warm 
om met warmtepompen en warmte-krachtkoppelingen (WKK) aan de slag te gaan.  

Het Slagkracht-project liep eind 2019 ten einde en slaagde erin om, in twee jaar tijd, 
ruim 2300 Vlaamse installateurs en installatiebedrijven te bereiken.

Het doel van het Slagkrachtproject was 
om de installateur via opleidingen en 
(technische) ondersteuning het nodige 
vertrouwen te geven om warmtepom
pen en (kleine) WKK's aan te kunnen 
bieden aan hun klanten. 

Samenvatting van de 
resultaten
• Bereikte installateurs met diverse in

fosessies: 77.

• Bereikte installateurs met demosites: 
185 unieke installateurs bezochten 
minstens één van onze 17 georgani
seerde demosessies. 

• Bereikte installateurs met events: on
geveer 2000. Er werd deelgenomen 
aan volgende events of er werden vol
gende events georganiseerd: Install 
Day (met inbegrip slotevenement), 
Warmtepompsymposium, Pixii ex
pert day, Intersolution, WKK ont
moetingsdag en Desco beurs.

• Bereikte installateurs met opleidin
gen: 239 unieke installateurs volgden 
1 van onze 10 opleidingsreeksen. Tij
dens deze opleidingsreeksen over heel 
Vlaanderen kwamen een aantal vra
gen steeds terug. Zie hieronder.

Vraag en antwoord

1 ZIJN WARMTEPOMPEN EFFICIËNTER 
DAN CONDENSERENDE  GASKETELS?

Jazeker! De efficiëntie van warmtepom

pen wordt uitgedrukt aan de hand van 
de Coefficient of Performance (COP). 
Deze beschrijft de hoeveelheid warm
te die aan het gebouw geleverd wordt 
ten opzichte van de elektrische energie 
die de warmtepomp daarvoor nodig 
heeft. Een huis dat een jaarlijkse warm
tevraag heeft van 10.000 kWh zal met 
een warmtepomp met COP 4 slechts 
2.500 kWh elektrische energie nodig 
hebben om de warmtevraag te dekken. 
Een condenserende gasketel heeft hier
voor zeker 10.000 kWh aan gas nodig. 
Om deze twee met elkaar te vergelijken 
moeten we de vertaling maken naar pri
maire (ruwe) energie. De warmtepomp 
verwarmt daarbij met 6.250 kWh pri
maire energie zo’n 38 procent efficiënter 
dan de gasketel.

2 KAN EEN WARMTEPOMP ENKEL 
IN EEN HEEL GOED GEÏSOLEERDE 

NIEUWBOUW?
Nee, warmtepompen werken het effi

ciëntst in combinatie met afgiftesys
temen op lage temperatuur. Vloer, 
wand of plafondverwarming zijn ide
aal en ook met ventiloconvectoren pres
teren warmtepompen goed. Een warm
tepomp die radiatoren voedt aan een 
temperatuur van 60°C zal het gebouw 
ook warm krijgen, maar met een aan
zienlijk hoog verbruik aan een hoge 
prijs. Elektriciteit is namelijk 5 keer 
duurder dan gas. Let er dus steeds op 
dat hoge afgiftetemperaturen vermeden 
worden!

3 KAN EEN WARMTEPOMP OOK 
KOELING VOORZIEN?

Ja, dat kan. Er bestaan twee types van 
koeling: actief en passief. Bij actieve koe
ling wordt de werking van de warmte
pomp omgedraaid. In plaats van warm
te af te nemen van de omgeving wordt 
er warmte afgenomen van het gebouw, 
zodat dit gebouw afkoelt. Binnen in de 
warmtepomp wordt de koelkring om

SLAGKRACHT VOOR DE VERNIEUWENDE 
INSTALLATEUR
“Slagkracht voor de vernieuwende installateur” was een initiatief van 
Techlink, het Warmtepompplatform en COGEN Vlaanderen, en werd 
gesubsidieerd door VLAIO. Het tweejarig project concentreerde zich 
rond een vierdelige lessenreeks over warmtepompen en WKK, maar 
nodigde de installateur HVAC in de kantlijn daarvan ook uit op infosessies 
en installatiebezoeken. De bijhorende website (www.vernieuwende-
installateur.be) biedt extra informatie en diverse werkinstrumenten.  
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gedraaid en is de compressor nog actief. 
Actief koelen vraagt dus nog behoorlijk 
wat elektrische energie. Bij passief koe
len zijn de compressor en koelkring van 
de warmtepomp niet actief. Passief koe
len is enkel mogelijk voor geothermi
sche warmtepompen. Een extra warmte
wisselaar wisselt rechtstreeks de warmte 
van het gebouw uit met de koude van de 
grond. Passieve koeling vraagt dus veel 
minder elektrische energie, maar heeft 
als nadeel dat er minder lage temperatu
ren mee bereikt kunnen worden dan bij 
actieve koeling.

Getuigenis
Lieven Verpoorten (zaakvoerder) en 
Jente Witters (calculator) van lidbe
drijf Duall namen deel aan de Natio nale 
WKKontmoetingsdag op 16 oktober 
2018 in Leuven. Jente participeerde in 
het Slagkrachtproject d.m.v. het volgen 

van de opleidingsreeks en bezocht ook 
een demosite. 

Hoe hebben jullie het Slagkracht-
project ervaren?
Jente: ‘Op eigen initiatief heb ik deelge
nomen aan het Slagkrachtproject om
dat ik wou weten hoe een warmtepomp 
en WKK in elkaar zitten. Ik kreeg o.a. 
inzicht in alles wat komt kijken bij de 
toepassing en werking van de verschil
lende types warmtepompen. Zo kan ik 
onze klanten beter adviseren over haal
baarheid, kostprijs en rendement van 
een dergelijke installatie. De opgedane 
kennis helpt mij om beter in te schat
ten en na te gaan in welke type projec
ten warmtepompen interessant zijn. Het 
Slagkrachtproject liet ons toe om er
varingen en ideeën met collega’s uit te 
wisselen en dit op vertrouwelijke basis. 
Zo leerden we ook uit elkaars fouten én 
successen. Kennisdeling en zelfreflectie 
is key!’

Wat veranderde er de laatste twee jaar 
in het warmtepomplandschap?
‘Daar fossiele brandstoffen meer en 
meer onder druk staan heeft de warm
tepomp een enorme opmars gemaakt en 
is ze in onze maatschappij niet meer weg 
te denken. Klimaatoverwegingen spelen 
de laatste jaren een steeds grotere rol om 

“  Duall staat 
garant voor veel 

technische kennis 
en ervaring.

 ” Jente Witters

›››

De eerste WKK die door Duall 
werd geplaatst. Dit was  
een WKK van NeoTower®  
die zorgt voor de opwekking 
van 4 kW elektriciteit en  
9 kW warmte.
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andere energiesystemen – zoals warm
tepompen – te vinden en ontwikkelen. 
We merken een toenemende vraag naar 
warmtepompen maar dan vooral bij de 
grotere projecten voor scholen, bedrijfs
gebouwen en kantoren. Het is momen
teel afwachten wat de effecten van de 
coronacrisis op de kantorenmarkt zullen 
zijn. De installatie van een warmtepomp 
neemt een flinke hap uit je budget en 
dat is – jammer genoeg – een bepalen
de factor bij kleinere projecten’, legt Lie
ven uit. ‘In ons project Aralea plaatsten 
we o.a. een 4pijps lucht/waterwarmte
pomp om gelijktijdig aan alle warmte
vragen te voldoen en zo een energieef
ficiënt systeem te realiseren. Dit systeem 
laat het toe om op hetzelfde moment 
koud en warm water te maken in apar
te circuits. In tegenstelling tot een tradi
tionele warmtepomp wordt hier gebruik 
gemaakt van een aparte warmtewisselaar 
om de warme en koude secties uit elkaar 
te houden.’

Jente vult aan: ‘Je moet er zeker van zijn 
dat de energiewinst hoger zal uitvallen 
dan de energie die nodig is om de warm
tepomp te doen werken. Zorg er ook 
voor dat u uw warmtepomp niet overdi
mensioneert: ze levert dan minder goede 
prestaties en valt duurder uit.’

Wat motiveert mensen om voor een 
warmtepomp te kiezen?
Lieven: ‘Mensen denken groener en staan 
meer stil bij hun ecologische voetafdruk. 
Mensen kiezen voor een warmtepomp 

omdat ze energiezuinig en onderhouds
vriendelijk is, een lage CO2uitstoot 
heeft en een goede vervanging is voor 
fossiele brandstoffen die vervuilend zijn. 
Het is ideaal in combinatie met zonnepa
nelen om de compressor aan te drijven. 
Het is jammer dat door de afschaffing 
van de terugdraaiende teller in Vlaande
ren de combinatie van warmtepomp en 
zonnepanelen minder evident wordt.’

Jente vult aan: ‘De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat nog veel mensen snel naar 
één standaardoplossing (doorgaans ke
tels) willen gaan. Wij tonen hen dan 
ook het breder verhaal: energiebespa
ringen, duurzaamheid en comfort van 
hernieuwbare energieoplossingen. Zo 
kunnen ze een doordachte beslissing 
maken.’

Hoe ziet de toekomst voor de 
warmtepomp eruit?
‘Installateurs zijn vragende partij voor 
een stabiel wetgevend kader dat reke
ning houdt met het volledige ecosys
teem en realiseerbaar is op het terrein. 

De energietransitie is een énénverhaal! 
We verwachten in de komende jaren 
ook nog technologische ontwikkelingen 
– warmtepompen worden steeds effici
enter en in de toekomst is een kleiner, 
goedkoper toestel voldoende om hetzelf
de verwarmingsvermogen te leveren van 
een groter toestel nu – alsook een uit
eindelijke prijsverlaging van de warm
tepompen door schaalvoordelen’, zegt 
Lieven.

Wat maakt onze HVAC-sector zo 
boeiend?
‘Ik vind het prettig te weten dat je mee
werkt aan een beter klimaat door het 
gebruik van hernieuwbare energie. 
HVACinstallateur is meer dan ooit een 
job met toekomst! Duall is meer dan een 
doorsnee HVACinstallateur. We stre
ven steeds naar het beste resultaat voor 
onze klant én voor de eindgebruiker. We 
staan niet enkel in voor de installatie, 
maar kunnen ook het ontwerp van de 
volledige HVAC en sanitaire installatie 
voor onze rekening nemen. “Design TO 
build” dus!’, besluit Jente.

Slagkracht

›››

OVER DUALL: 
In 2005 werd Duall opgericht door Lieven Verpoorten die al vele jaren 
werkte als zelfstandig HVAC-installateur. De visie van Lieven omtrent 
innovatie en duurzaamheid bouwde hij doorheen de jaren sterk 
uit. Duall is dan ook gegroeid tot een toonaangevende partner voor 
HVAC-installaties. Zijn echtgenote Mieke Maes hielp na haar uren met 
de administratie. In 2010 stapte ze mee in de zaak. Inmiddels is ze 
algemeen directeur van een 25-koppig team dat dagelijks instaat voor 
HVAC- en sanitaire installaties in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant 
en Luik. In 2016 vervolledigde Dieter Vangeel het directieteam en hij is 
verantwoordelijk voor het operationele luik. Dit complementair team 
houdt Duall op koers, recht naar de duurzame toekomst. ‘Ik maak er  
een erezaak van om voor elk project de meest ecologische en solide 
installatie te ontwerpen en te plaatsen’, zegt Lieven.

“  De 
installatiesector 

blijft vernieuwen. 
Het moet allemaal 
nog duurzamer en 

innovatiever! ” Lieven Verpoorten
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Deze geothermische warmtepomp 
Logatherm WSW186i beschikt over 
ErP-label A+++ en combineert een elegant 
design met een ultra-efficiënte en uiterst 
geluidlose werking.
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Actualiteit

Argumenten om een 
warmtepomp te plaatsen

Een warmtepomp is een duurzame ver
warmingstechnologie. De warmtepomp 
haalt het grootste deel van haar thermische 
energie uit de natuur bijvoorbeeld uit om
gevingslucht, bodem, (grond)water, etc. 
De warmtepomp wordt aangedreven door 

elektriciteit. De thermische energie uit de 
omgeving op lage temperatuur wordt via 
de warmtepomp opgewaardeerd tot een 
voldoende hoge temperatuur om ruimtes 
te verwarmen. Daarom is de warmtepomp 
een efficiënt toestel. 

Voordelen
TOEKOMSTGERICHT: Het beleid heeft 
een duidelijke beslissing gemaakt om 
fossiele technologieën naar de toekomst 
toe uit te faseren en in te zetten op groe
ne warmte en duurzaam bouwen. Door 
nu te investeren in een warmtepomp, 
investeer je op de lange termijn. Tegen 
2050 moet we klimaatneutraal wonen 
en leven. Techlink onderschrijft deze 
doelstelling en is er zich terdege van be
wust dat de aanpassing van manieren 
van verwarming (en koeling) van ge
bouwen hier een belangrijke bijdrage zal 
aan leveren. Het juiste technologiepad is 
(nog) niet 100% gekend, maar warm
tepompen zullen sowieso een belangrij
ke rol spelen. Je woning afstemmen op 
de werking met een warmtepomp voor 
er een te plaatsen, zorgt ervoor dat je 
woning reeds klaar is voor de Europe
se doelstellingen van 2050. Er zijn dan 
geen grote renovatie werken nog nodig 
om je verwarmingsinstallatie klaar te 
maken voor 2050.

COMFORT: Via een warmtepomp kan 
je het hele jaar door een aangename ge
wenste kamertemperatuur aanhouden. 
Afhankelijk van de type woning kan een 
gepast afgiftesysteem (vloerverwarming, 
wandverwarming of lage temperatuur 
radiatoren) en gepast type warmtepomp 
geselecteerd worden die optimaal com
fort biedt. Zowel verwarmen in de win
ter als koelen op warme zomerdagen is 
mogelijk. Een systeem voor alle seizoe
nen. ›››

De warmtepomp komt alsmaar vaker in de media als milieu- en klimaatvriendelijke 
manier om je woning te verwarmen en te koelen. In dit artikel zetten we graag alle 
argumenten om te investeren in een warmtepomp op een rij. Installateurs kunnen door 
de juiste informatie de twijfels bij hun klanten wegnemen.
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Actualiteit

BETERE OPLOSSING VOOR HET MILIEU: 
in uw warmtepompinstallatie vindt geen 
verbranding van fossiele brandstoffen 
plaats, daarom veroorzaakt een warmte
pomp dus lokaal geen uitstoot van CO2. 
Een warmtepomp stoot, wanneer je de 
volledige energieketen inrekent, gemid
deld tot 7080% minder CO2 uit dan 
een aardgasketel. 

Naast CO2, stoten fossiele verwarmings
toestellen (aardgasketel, stookolieketel, 
etc.) ook nog NOX, fijn stof en andere 
aerosolen uit, waardoor de totale milieu
kost van een warmtepomp veel lager ligt 
dan deze van fossiele verbrandingstoe
stellen. Een warmtepomp is daarom dus 
een heel milieuvriendelijke invulling van 
de warmtevraag van een woning.

VERLAAGT DE EPB VAN UW WONING: 
het plaatsen van een warmtepomp zorgt 
voor een niet te verwaarlozen verlaging 
van de EPB van uw woning. Het ver
betert ook het energielabel van uw wo
ning, wat dan weer een positieve invloed 
heeft op de waarde van uw woning. 

Een warmtepomp is EEN SLIM EN 
STUURBAAR TOESTEL: de nieuwe gene
ratie warmtepompen maakt het moge
lijk beter in te spelen op de opbrengst 
van de zonnepanelen (dat komt je zelf
verbruik ten goede) en kunnen reageren 
op dynamische prijzen. Zo kan je het 

setpoint van je warmtepomp verhogen 
op het moment dat de elektriciteit het 
goedkoopst is en verlagen als de elektri
citeit duurder is. Zeker als de warmte in 
een vat of een vloerverwarming wordt 
gebufferd kan je heel gericht op de prijs
variaties gaan inspelen. Die variaties lig
gen in het verschiet, op een termijn van 
één of meer jaren. Een toekomstgerichte 
en goede investering. 

LANGERE LEVENSDUUR EN BETROUW-
BAARHEID VAN DE INSTALLATIE. Het 
is zo dat de levensduur van een warm
tepomp de andere technologieën eve
naart of zelfs overstijgt. Een ingebouwde 
weerstand kan de kortstondige pieken 
opnemen, zonder overinvestering, en 
zorgt er voor dat je nooit in de kou blijft. 
Het ander voordeel van deze weerstand 
is dat deze als een backup kan gebruikt 
worden voor noodsituaties als de warm
tepomp defect is.

Verschillende type warmtepompen kun
nen naast ruimteverwarming ook SANI-
TAIR WARM WATER LEVEREN. 

TOT EEN MINIMUM HERLEID ONDER-
HOUD: enkel een jaarlijks controlebezoek 
volstaat. Daarnaast moet een koeltechni
sche dichtheidsproef uitgevoerd worden 
door een erkend technicus. De frequentie 
hiervan is afhankelijk van het type warm
tepomp en de hoeveelheid koelgas.  

PREMIES: er zijn voor particulieren in 
de verschillende regio’s subsidies ver
krijgbaar in de renovatiecontext. Voor 
beschermde afnemers zijn er verhoogde 
premies beschikbaar. Indien een reno
vatie noodzakelijk of wenselijk zou zijn 
vooraleer het verwarmingstoestel wordt 
vervangen, kan ook een labelpremie of 
een renteloos renovatiekrediet deze in
vestering financieel ondersteunen. 

Tot slot
Een warmtepomp plaatsen heeft dus 
zoals hierboven beschreven vele voor
delen. In bestaande minder goed ge
isoleerde woningen maakt het best 
deel uit van een goed geplande (gefa
seerde) renovatie waarbij u ook het af
giftesysteem en isolatie van uw woning 
in rekening brengt. Toch is een warm
tepomp breder toepasbaar dan enkel 
in nieuwbouw en perfect geïsoleerde 
woningen. Een warmtepomp is een 
toekomstgerichte en duurzame inves
tering waarbij het naast de verlaagde 
klimaatimpact, het comfort duidelijk 
toeneemt.

En tenslotte groeit het bewustzijn van 
de ernst van de CO2uitstoot bij vele 
burgers en het beleid. Ook de Europe
se commissie stuurt dit in een goede 
richting, waarbij we verantwoordelijk
heid opnemen voor onze toekomst en 
gezondheid, en die van onze kinderen.

›››



De nieuwste generatie

warmtepompboilers

Daikin Altherma M HW 
De nieuwe generatie Daikin warmtepompboilers

Flexibiliteit is troef! 

Daikin Altherma M HW is een intelligent 
verwarmingsoplossing voor sanitair warm 
water die werkt op elektriciteit, lucht maar 
ook - indien nodig – met thermische en 
fotovoltaïsche zonne-energie. Ideaal voor 
residentiële toepassingen.

Besparingen, altijd welkom

Slechts 25% van de energievraag is afkomstig 
van elektriciteit, m.a.w. dit systeem heeft een 
energielabel A+ voor het volledige Daikin 
Altherma M HW gamma.

Intuïtief ontwerp 

De Daikin Altherma M HW biedt een 
intuïtieve gebruikersinterface. Met 5 
eenvoudige voorgeprogrammeerde modi 
van Eco tot Boost en de mogelijkheid om 
deze te personaliseren, zorgt dit systeem 
ervoor dat ze aan uw behoeften beantwoord.  A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Ontdek dit nieuwe gamma op www.daikin.be
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Onderzoeksproject

Van energieprofessional  
tot klimaatambassadeur

Moeten we als professional onze scope verruimen van energie naar klimaat  
en ligt er een rol als klimaatambassadeur voor de professional in het verschiet?  

Twee vragen waarop in dit artikel dieper ingegaan wordt.

In het expertisecentrum Smart Tech
nologies van Hogeschool Vives uit 
WestVlaanderen werkt het team 
 Klimaat en Energie rond energetische 
renovatie van het bestaand gebouwenpa
trimonium. Naast het opvolgen van re
sultaten uit nationaal en interna tionaal 
onderzoek participeert dit team sinds 
2014 in 3 onderzoeksprojecten rond 
energie: de Vlaamse Proeftuin Energe
tische Renovatie ‘Straat van Morgen’ 
(20142018), See2DO! (Interreg Vlaan
derenNederland 20162020) en Strong
house (Interreg North Sea  Region 2020
2023). De focus van de projecten was 
telkens dezelfde: hoe kan de renovatie
graad van woningen verhoogd worden?   

Renovatie- en energiepact
Met het renovatiepact van 2015 wil 
de Vlaamse regering ervoor zorgen dat 
elke bestaande woning in Vlaanderen 
voldoet aan de Doelstelling 2050: even 
energiezuinig zijn als een nieuwbouw
woning. Concreet komt dit erop neer 
dat zo’n 3 miljoen woningen in Vlaan
deren gerenoveerd moeten worden. De 
omvang van deze ambitie wordt pas dui
delijk als we de cijfers wat meer in de
tail bekijken: 3 miljoen woningen tegen 
2050 komt neer op 80.000 à 100.000 
renovaties per jaar of 11 gebouwen ener
getisch renoveren per uur. 

Naast het Vlaams renovatiepact werd in 
2017 door de vier energieministers een 
princiepsakkoord bereikt omtrent het 
interfederale energiepact. Dit pact is 
erop gericht een energiesysteem op punt 
te zetten dat tegen 2030 een continue, 

duurzame en betaalbare energievoorzie
ning kan garanderen. Ook daar ligt een 
belangrijke deelopgave in de renovatie 
en transformatie van het bestaande wo
ningpatrimonium, dat verantwoordelijk 
is voor ongeveer 1/5 van het netto ener
gieverbruik.  

Uit een evaluatie van het Vlaams Ener
gieagentschap blijkt dat de Vlaamse re
novatiemotor, ondanks de verschillende 
premies die aangeboden worden, ter
gend langzaam draait. Dit is zeker het 
geval wanneer dit vergeleken wordt met 
andere Europese landen. Zo daalde het 
aantal individuele energiepremies stel
selmatig sinds 2015. Men zou kunnen 
zeggen dat het laaghangend fruit ge
plukt is. In hun werkdocument “Reno
vatiepact 2.0” van 2019 blijkt ook dat 
bij opmaak slechts 5% van de Vlaamse 
woningen en 10% van de appartemen
ten voldeden aan de doelstelling.

Eigen onderzoek
Uit onderzoek tijdens de projecten is 
proefondervindelijk gebleken dat wo
ningeigenaars overtuigen van de nood
zaak en het voordeel een energetische 
renovatie niet onoverkomelijk is. Door 
middel van woningscans, uitgevoerd 
door renovatiebegeleiders of energie
snoeiers (Proeftuin) of door middel van 
thermografie op wijk, straat of ge
bouwniveau (See2Do!) is het mogelijk 
om op een begrijpbare manier de nodige 
toelichting te geven over de punten waar 
de woning en de aanwezige technieken 
tekort schoten op vlak van energie. De 
voordelen van de ingrepen voor het kli

maat (CO2reductie), de financiële be
sparing en de verbetering van het woon
comfort die uit zo’n woningscan naar 
voor kwamen werden positief onthaald 
en konden voldoende overtuigen.

Waar het overtuigen nog lukt is het aan
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zetten tot ondernemen van actie minder 
evident, zoals ook blijkt uit de cijfers en 
de renovatiegraad. Het ontbreekt veel 
mensen duidelijk aan middelen, kennis, 
tijd en/of moed om de stap naar renova
tie  te zetten. Wat middelen betreft, blijkt 
uit cijfers dat 58% van de huiseigenaren 
in 2018 geen renovatiewerken lieten uit
voeren omwille van de kostprijs. Meer 
dan de helft begint er dus niet aan om fi
nanciële redenen, ondanks de financiële 
incentives op verschillende niveaus.

Naast middelen zijn kennis, tijd en/of 
moed een tweede grote reeks drempels 
voor eigenaars. Voor sommige woning
eigenaars bestaat een eerste drempel zelfs 
uit het opruimen van een zolder om 
plaatsen van dakisolatie mogelijk te ma
ken. Om dergelijke drempels te verlagen 
moet gewerkt worden aan ontzorgen van 
de eigenaars. In eerste instantie gebeurt 

dit best door de lokale besturen of niet 
commerciële organisaties gelieerd aan 
lokale besturen, zoals energiesnoeiers of 
energiehuizen. Binnen diverse projecten 
waaronder ook See2Do! zijn hiervoor 
profielen als de renovatiecoaches en re
novatiebegeleiders ontwikkeld. 

Energetische renovaties, en zeker ingrij
pende energetische renovaties, vereisen 
een doorgedreven expertise. De taak van 
een renovatiecoach of begeleider moet 

dan ook duidelijk afgebakend zijn tot 
het coachen en begeleiden van de burger 
door duidelijkheid te verschaffen over 
de verschillende fases van het renovatie
proces en de bijhorende premieoppor
tuniteiten, het doorverwijzen naar de 
experts ter zake en het attent maken op 
mogelijke valkuilen.

Ook de commerciële markt is zich be
wust van deze nood en bedrijven zijn 
zich gaan specialiseren in renovatie
begeleiding. Sommige steden en ge
meenten hebben raamovereenkomsten 
opgezet waarbij op die manier profes
sionele experts betrokken worden bij de 
renovatiebegeleiding. Dit heeft als voor
deel dat verondersteld mag worden dat 
de nodige expertise hier zeker in vol
doende mate aanwezig zal zijn.

Zowel bij See2Do! als Stronghouse ›››
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vormt het betrekken van lokale KMO’s 
in het proces om te komen tot een ener
getisch renovatie een belangrijk onder
deel. Veel eigenaars die tot actie willen 
overgaan hebben geen idee wie ze hier
voor kunnen aanspreken en zitten met 
vragen over betrouwbaarheid van aanne
mers, standaard offertes, kostprijzen, … 
en blijven hierdoor talmen. Er is dus in 
zeker mate sprake van marktfalen/fric
tie: vraag en aanbod vinden mekaar niet 
of maar gedeeltelijk. Het vinden van de 
juiste samenwerkingsvorm met de lokale 
renovatieKMO’s kan hier leiden tot een 
drievoudigeWIN. Werken met een “ke
tenorganisatie” of een “onestop shop 
voor energetische renovatie”, al dan niet 
door het lokale bestuur geïnitieerd, kan 
hiervoor een oplossing bieden. 

Zeker als het gaat over een ingrijpende 
energetische renovatie is een single point 
of contact voor alle onderdelen van de 
renovatie een grote meerwaarde, vooral 
omdat zo beter vermeden kan worden 
dat conflicten of lockins ontstaan. 

In geval van enkelvoudige renovatie
stappen is een dergelijke vorm dan weer 
minder geschikt en kan meer gekeken 
worden in de richting van een aanne
merspoule of collectief. 

Concreet wordt in beide varianten ge
werkt met een groep van betrouwbare 
vaklui die voldoen aan bepaalde selectie
criteria waar de stad via de renovatiebe
geleider naar kan door verwijzen. Deze 
manier van werken biedt voor alle be
trokken partijen, eigenaarstadaanne
mer, voordelen. 

Het ultieme doel hiervan moet zijn dat 
de aannemers, die participeren in een 
dergelijk collectief en de voordelen voor 
alle betrokken vaststellen, als een reno
vatieambassadeur mensen met renova
tieplannen doorverwijst naar de renova
tiebegeleider om zo te komen tot betere 
en meer energetischdoorgedreven reno
vaties.  

Wat ook duidelijk naar voor komt in 
de projecten is dat “het juiste moment” 
van groot belang is bij het al dan niet 

overgaan tot een energetische renova
tie, zelfs met de nodige financiën be
schikbaar. Dat juiste moment kan ve
lerlei zijn: voor de hand liggend is een 
onroerende transactie, maar het kan ook 
het plaatsen van een nieuwe keuken of 
badkamer, een schilderbeurt, een de
fecte verwarmingsinstallatie zijn. Het 
goed kunnen capteren van dat “juiste 
moment” en het in kaart brengen van 
de actoren hierbij is belangrijk. In de 
meeste gevallen gaat het terug over loka
le KMO’s, zoals bank, verzekerings of 
immokantoren, keukenbouwers, lood
gieters of HVACinstallateurs, etc. Bin
nen Stronghouse wordt nu gekeken hoe 
deze lokale KMO’s kunnen aangespoord 
worden om ook renovatieambassadeurs 
te worden, welke incentives hiervoor 
kunnen opgezet worden samen met de 
lokale overheden.

De energietransitie
De energietransitie is één van de midde
len, naast o.a. mobiliteitsgedrag, afval
verwerking en materialen(her)gebruik, 
om te komen tot klimaatmitigatie, het 
vertragen van de klimaatsverandering. 
Naast klimaatmitigatie moeten we ook 
voldoende oog hebben voor klimaat
adaptatie: het aanpassen van onze leef
omgeving aan huidige en te verwachten 
klimaatveranderingen zoals de tempera
tuurstijging en extreme weerfenomenen. 
Voor klimaatmitigatie wordt gewerkt op 
zeer korte termijn (20302050), adapta
tie iets langere termijn (20502100). 

Daar waar eerst gekeken werd naar het 
gebouw en energie, gaan we nu meer en 
meer kijken naar de wijk en het klimaat, 
met een gedeelde verantwoordelijkheid 
van burgers, overheden, marktpartijen en 
civiele organisaties. Zo is bij aanvang van 
2021 het Vlaams energieagentschap ver

sterkt met een deel van de afdeling Ener
gie, Klimaat en Groene Economie tot één 
verzelfstandigd agentschap: het Vlaams 
Energie en Klimaatagentschap, dat uit
voering geeft aan een duurzaam energie 
en klimaatbeleid vanuit het besef dat een 
succesvol energiebeleid afhankelijk is van 
een duurzaam klimaatbeleid én dat deze 
wisselwerking ook omgekeerd telt.

Daar waar de focus de laatste 15 jaar 
vooral lag op energie, wordt nu de scope 
dus uitgebreid naar klimaat. Aspecten 
als water, materiaal, lucht, mobiliteit 
zullen een belangrijkere rol opnemen bij 
onze overweging voor energetische re
novatie. Begrippen als circulariteit en lo
kaliteit van productie en gebruik zullen 
leiden tot een nieuwe, ruimere inzet van 
technieken die het gebouw overstijgen. 

In dat opzicht is de Trias Energetica ook 
al geëvolueerd naar de Trias Energetica 
Plus, met 5 in plaats van 3 stappen: 1) 
behoeftereductie; 2) inzetten op her
nieuwbare oplossingen; 3) optimaliseren 
van niet hernieuwbare oplossingen; 4) 
risicobeheer door het in rekening bren
gen van effecten van klimaatverandering 
bij nieuwe ontwikkeling en 5) meer
waardecreatie. 

Ook binnen het nog lopend project 
Stronghouse doet zich dezelfde evolu
tie voor en worden begrippen als “Local 
Energy Communities” en “Klimaatwij
ken” geïmplementeerd om naast ener
gie ook andere aspecten van het klimaat 
mee te nemen in de acties.

Conclusie
We kunnen dus concluderen dat we 
onze blik beter verruimen van energie 
naar klimaat, dat de burger, als eigenaar/
gebruiker van het gebouw, de belangrijk

›››
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De Oplossing 
die noodzakelijk 

is …

•   Minder 
pollutie 

•  Voorkomt 
con dens-
vorming

•  Bespaart de 
brandstoffen

ste schakel is die we zeker moeten meekrij
gen en dat de lokale KMO/professional als 
energie of bij uitbereiding klimaatambas
sadeur kan optreden om te komen tot een 
grotere renovatiegraad van gebouwen en 
wijken op vlak van energie en klimaat.    

Auteur: Koen Denys, coördinator Expertisecentrum 

Smart Technologies bij Hogeschool Vives

ROL VAN DE INSTALLATEUR  
BIJ RENOVATIE-INITIATIEVEN   
De Europese Commissie gaat in haar rapport 
“Comprehensive study of building energy 
renovation activities and the uptake of nearly zero-
energy buildings in the EU” dieper in op deze rol.

De studie erkent de invloed van installateurs om 
renovatiewerken op gang te brengen, maar merkt 
op dat deze rol vaak over het hoofd wordt gezien: 
‘De tussenpersonen –  architecten, hoofdaannemers 
en installateurs – blijken een groep te zijn 
waarvan de invloed op de besluitvorming inzake 
energierenovatie grotendeels wordt onderschat. 
Deze tussenpersonen zijn niet alleen degenen 
die van investeerders de meest prominente rol 
krijgen toebedeeld bij de kwaliteitsborging van 
energierenovatie maatregelen. Zij zijn ook de 
personen naar wie de consumenten luisteren 
wanneer zij beslissen over de omvang of diepgang 
van energie-efficiëntiemaatregelen.’ 

Daarbij kan het bevorderen van samenwerking 
tussen installateurs, hoofdaannemers en 
fabrikanten de installateurs helpen om de 
complexiteit van energie-efficiëntieverbeterende 
componenten verder onder de knie te krijgen 
en de opvatting te veranderen dat dit moeilijk te 
installeren onderdelen zijn.

Jan Caerels, Technology & Innovation Manager 
bij Techlink, ziet veel kansen voor installateurs 
bij renovatie. ‘Er is zeker een meerwaarde voor 
adviserende partijen die de consument kunnen 
helpen bij het maken van keuzes omtrent de 
verduurzaming van zijn woning. En Installateurs 
zijn het gewend om met mensen in gesprek te 
gaan over hun behoeften inzake binnenklimaat en 
comfort.’

TIP! Leg de consument uit dat een duurzame 
renovatie niet in één keer hoeft maar maak wel 
duidelijk welke keuzes hij daarvoor nu moet maken.
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Dossier

Erkenningen, labels en   certificaten voor
de installateurWie kiest voor een loopbaan als installateur wordt al snel geconfronteerd met een hoop 

erkenningen, labels en certificaten en de daaraan gekoppelde opleidingen, al dan niet 
verplicht. Voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden is een bepaalde erkenning 
of certificaat immers noodzakelijk, in andere gevallen zijn de labels puur vrijwillig maar 
wel een maatstaf voor een zekere kwaliteit. Soms kan het werken met een installateur 
met een bepaald certificaat de klanten ook recht geven op een subsidie. In dit artikel 
trachten we u een overzicht te geven van een aantal van deze erkenningen, labels en 
certificaten en het belang ervan. 

1 De eerste ingebruikname
 
VLAAMS GEWEST (KEURING VÓÓR EERSTE GEBRUIKNAME)
• Na de installatie en vooraleer een nieuw of gewijzigd cen

traal stooktoestel in gebruik genomen wordt, is een keuring 
verplicht. Het stooktoestel mag enkel in gebruik genomen 
worden indien het keuringsrapport dit uitdrukkelijk toe
staat.
o Door een “erkende technicus vloeibare of gasvormige 

brandstof” of een “geschoold vakman” (vaste brandstof )

• Dit geldt voor alle toestellen (dus ook kleiner dan 20 kW) 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE GEWEST  
(EPB-OPLEVERING VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM)
• Na de plaatsing of vervanging van een verwarmingsketel, 

ongeacht of deze al dan niet nieuw is. Ze gebeurt binnen de 
maand na de ingebruikname van deze verwarmingsketel.  
o Verwarmingssysteem van type 1

– Verwarmingssysteem met slechts één verwarmings
ketel met een nominaal vermogen van 100 kW of 
minder, welke eventueel één of meerdere warmtege
neratoren die geen verwarmingsketels zijn, bevat

– Door de “EPBverwarmingsadviseur type 1 of 2”

o Verwarmingssysteem van type 2
– verwarmingssysteem met één verwarmingsketel met 

een nominaal vermogen van meer dan 100 kW of 
meerdere verwarmingsketels en welke eventueel een 
of meerdere warmtegeneratoren die geen verwar
mingsketels zijn, bevat

– Door de “EPBverwarmingsadviseur type 2”

o Om erkend te zijn, moeten die twee types van profes
sionals een specifieke opleiding van Leefmilieu Brussel 
succesvol beëindigd hebben

WAALS GEWEST (RÉCEPTION)
• Na de installatie van een warmtegenerator of bij vervanging 

van een brander
o Als Σ Pn < 400 kW: Door een “erkend technicus” die een 

erkenning heeft overeenkomstig de op te leveren warm
tegenerator

o Als Σ Pn ≥ 400 kW: Door een “erkend technicus” van 
een erkend controleorganisme

2 Periodiek onderhoud -  
Periodieke controle/inspectie

Elk centraal verbrandingstoestel moet regelmatig onderhou
den/gecontroleerd worden door een erkend technicus.

VLAAMS GEWEST (PERIODIEK ONDERHOUD)
• Verplicht voor alle stooktoestellen met een vermogen vanaf 

20 kW en voor alle stooktoestellen op vaste brandstof on
geacht het vermogen

• Een onderhoud bestaat uit een reinigingsbeurt en een ver
brandingscontrole. Een reinigingsbeurt bestaat dan weer 
uit een reiniging van het afvoerkanaal voor verbrandings
producten (indien het stooktoestel is aangesloten als type 
B) en de ketel.
o Centraal stooktoestel op gasvormige brandstof (o.a. aard

gas, propaan, butaan) met een vermogen vanaf 20 kW
– Tweejaarlijks
– Door een “erkende technicus gasvormige brandstof 

GI/GII” (vraag je technicus of hij over de juiste er
kenning beschikt voor het onderhoud van je toe
stel)

– Enkel het reinigen en het controleren van het af
voerkanaal voor verbrandingsproducten mag door 
een schoorsteenveger uitgevoerd worden, waarbij ›››
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Erkenningen, labels en   certificaten voor
de installateur

De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de 
audit zijn wettelijke verplichtingen, en de eindklant 
heeft er zelf ook voordeel bij: hij verwarmt zijn huis op 
een veilige, zuinige én milieuvriendelijke manier.

VEILIG
• Lager risico op CO-vergiftiging: bij een 

verbrandingstoestel met een slechte verbranding, 
ondermaatse of ontbrekende luchttoevoer of een 
slecht werkende afvoer van verbrandingsproducten, 
kan er CO vrijkomen

• Lager risico op schouwbrand: een vuile 
rookgasafvoer met veel roetaanslag of 
verstoppingen belemmert de afvoer van de 
verbrandingsproducten, waardoor brand kan 
ontstaan

ZUINIG
• Lagere energiekosten: een toestel dat goed werkt, 

heeft een hoger rendement en verbruikt dus minder 
brandstof

• Minder grote herstellingskosten: een slecht 
onderhouden toestel moet sneller hersteld of 
vervangen worden

MILIEUVRIENDELIJK
• Minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijn 

stof, broeikasgassen

• Minder CO2-uitstoot omdat je minder brandstof 
verbruikt

VEILIG, ZUINIG EN MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN   
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hij ook een reinigingsattest aflevert. De brander en 
ketel van het centraal stooktoestel mogen niet door 
een schoorsteenveger of een nieterkend persoon ge
reinigd worden

o Centraal stooktoestel op vloeibare brandstof (o.a. gaso
lie) met vermogen vanaf 20 kW
– Jaarlijks
– Door een “erkende technicus vloeibare brandstof L”
– Enkel het reinigen en het controleren van het af

voerkanaal voor verbrandingsproducten mag door 
een schoorsteenveger uitgevoerd worden, waarbij hij 
ook een reinigingsattest aflevert. De brander en ketel 
van het centraal stooktoestel mogen niet door een 
schoorsteenveger of een nieterkend persoon gerei
nigd worden

o Centrale verwarming op vaste brandstof (o.a. hout, pel
lets, steenkool)
– Jaarlijks
– Door een “geschoold vakman”
– Een schoorsteenveger mag enkel het reinigen en de 

controle van het afvoerkanaal voor verbrandingspro
ducten uitvoeren. Je ontvangt een reinigingsattest. 
De brander en ketel van het centraal stooktoestel 
mogen niet door een schoorsteenveger of een nieter
kend persoon gereinigd worden

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
(EPB-PERIODIEKE CONTROLE)
• De EPBperiodieke controle gebeurt:

o Bij de plaatsing of vervanging van een waterverwar
mingstoestel, die werkt op een gasvormige brandstof

o Na elke interventie aan het verbrandingsgedeelte van 
een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel, in
clusief na de vervanging van een brander

o Gasvormige brandstof
– Tweejaarlijks
– Door een “erkende EPBverwarmingsketeltechnicus 

GI/GII”

o Vloeibare brandstof
– Jaarlijks
– Door een “erkende EPBverwarmingsketeltechnicus 

L”

• De EPBperiodieke controle van een verwarmingsketel of 
een waterverwarmingstoestel omvat de volgende handelin
gen:
o Het onderhoud van de verwarmingsketel of het water

verwarmingstoestel, de inrichting voor de afvoer van 
verbrandingsgassen en de aanvoer van verbrandings
lucht, voor condensatieketels of waterverwarmingstoe

stellen de sifon, en voor verwarmingssystemen type 1, de 
toegankelijke delen van het verwarmingssysteem

o Indien nodig de afstelling, van de brander en de elektro
den van de verwarmingsketel of het waterverwarmings
toestel

o De controle van de naleving van de eisen van goede wer
king van de verwarmingsketels en waterverwarmingstoe
stellen

WAALS GEWEST (INSPECTION PÉRIODIQUE)
• De periodieke inspectie is samengesteld uit een periodie

ke controle (en, indien het geïnstalleerd vermogen groter is 
dan 20 kW, uit een omstandige diagnose)
o De generatoren gevoed met gasvormige brandstoffen, 

waarbij het nominaal vermogen kleiner of gelijk is aan 
100 kW
– Driejaarlijks
– Erkend technicus gasvormige brandstoffen – 

 “Technicien agréé en combustibles gazeux GI/GII”

o De generatoren gevoed met gasvormige brandstoffen, 
waarbij het nominaal vermogen groter is dan 100 kW
– Tweejaarlijks
– Erkend technicus gasvormige brandstoffen – 

 “Technicien agréé en combustibles gazeux GI/GII”

o De generatoren gevoed met vloeibare brandstoffen 
– Jaarlijks
– Erkend technicus vloeibare brandstoffen – 

 “Technicien agréé en combustibles liquides”

o De generatoren gevoed met vaste brandstoffen 
– Jaarlijks
– Gespecialiseerde technicus vaste brandstoffen –  

“Technicien spécialisé en combustibles solides”

3 Verwarmingsaudit- en diagnose
Een periodieke verwarmingsaudit geeft een beeld van de ener
gieprestatie van de centrale verwarmingsinstallatie.

VLAAMS GEWEST (VERWARMINGSAUDIT)
• De verwarmingsaudit bij centrale stooktoestellen met een 

vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW en bij installaties 
bestaande uit max. één ketel gebeurt door de “erkende 
technicus vloeibare (gasolie) of gasvormige brandstof (gas)” 
(deze leerstof zit begrepen in de opleiding L/GI)
o De verwarmingsaudit moet uitgevoerd worden bij het 

eerstvolgende onderhoud nadat de verwarmingsketel vijf 
jaar in gebruik is en nadien vijfjaarlijks

• De verwarmingsaudit bij centrale stooktoestellen met een 
vermogen groter dan 100 kW, of bij installaties bestaande 
uit meerdere ketels, of bij ketels op vaste brandstof (hier alle 

›››

›››
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vermogens vanaf 20 kW) gebeurt door de “erkende techni
cus verwarmingsaudit” (opgelet: dit is een aparte opleiding 
tot erkende technicus verwarmingsaudit)
o De verwarmingsaudit moet uitgevoerd worden tweejaar

lijks na de eerste ingebruikname (bij vloeibare brand
stoffen) of vierjaarlijks na de eerste ingebruikname (bij 
gasvormige brandstoffen)

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE GEWEST (EPB-DIAGNOSE)
• Een diagnose van een verwarmingssysteem van type 1 is 

niet meer van toepassing.

• Een EPBdiagnose van een verwarmingssysteem van 
type 2 is een controle van het verwarmingssysteem uitge
voerd door een “EPBverwarmingsadviseur type 2”, vóór 
1/1/2024 en daarna om de vijf jaar.
o Om erkend te zijn, moeten dit type van professionals 

een specifieke opleiding van Leefmilieu Brussel succes
vol beëindigd hebben

WAALS GEWEST (DIAGNOSTIC APPROFONDI)
• De omstandige diagnose van een verwarmingsinstalla

tie met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 
kW, uitgerust met slechts één warmtegenerator gevoed met 
vloeibare of gasvormige brandstof: omstandige diagnose 
van het type I – “diagnostic approfondi de type I”

• De omstandige diagnose van alle andere verwarmingsin
stallatie gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof: om
standige diagnose van het type II – “diagnostic approfondi 
de type II”
o Een eerste omstandige diagnose bij de eerstvolgende pe

riodieke inspectie na 1 mei 2015, of tijdens de volgende 
controle

o Na wijziging van de centrale verwarmingsinstallatie of 
een verandering in de warmtebehoefte van het gebouw, 
tijdens de periodieke controle na een periode van 2 jaar 
na de werkzaamheden

Hoe behaal ik een erkenning?
VLAAMS GEWEST
https://omgeving.vlaanderen.be/erkenningen-en-erken-
de-technici
Om erkend te worden in het Vlaams Gewest moet de tech
nicus enerzijds een opleiding volgen in een door het gewest 
erkende opleidingsinstelling en slagen voor het bijhorende 
 examen, waarna de technicus een certificaat van bekwaamheid 
ontvangt, en anderzijds voldoen aan de algemene en bijzonde
re erkenningsvoorwaarden in het Vlarel.

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur. Maar om 
de erkenning geldig te behouden, moet de technicus zich om 
de vijf jaar bijscholen.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/
verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/
epb-opleidingen-4
Om erkend te worden in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest 
moet de technicus houder zijn van een geldig bekwaamheids
attest, uitgereikt na met vrucht een erkende opleiding gevolgd 
te hebben. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde 
duur. Maar om de erkenning geldig te behouden, moet de 
technicus zich bijscholen, volgens de door de Minister bepaal
de modaliteiten.

WAALS GEWEST
http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agre-
ments/chauffagistes
Om erkend te worden in het Waals Gewest moet de techni
cus houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest, uitgereikt 
na het slagen voor een examen. Beschikken over apparatuur, 
voor de controles die verband houden met de goede werking 
van de installaties en tewerkgesteld zijn als zelfstandige of als 
werknemer, bij een bedrijf geregistreerd in de kruispuntbank 
van ondernemingen.

Een “erkend technicus” dient zijn erkenning om de vijf jaar te 
hernieuwen. Dit kan reeds vanaf één jaar voor de vervaldatum 
en dient ten laatste te gebeuren één maand voor de vervalda
tum van zijn erkenning.

Controle, onderhoud en 
buitengebruikstelling opslagtanks  
voor vloeibare brandstoffen

Een opslagtank voor vloeibare brandstoffen moet door een 
erkend professional gecontroleerd worden bij de plaatsing en 
nadien eventueel periodiek gecontroleerd worden afhankelijk 
van de inhoud, plaatsing en ligging.

VLAAMS GEWEST
• Een erkend stookolietechnicus zal de ingebruikname, con

trole en definitieve buitengebruikstelling van een stook
olietank voor verwarming van een woning uitvoeren (ver
schil bovengronds/ondergronds, inhoud meer/minder dan 
5000 kg (komt overeen met een inhoud van 6000 liter)
o Ingebruikname 
o Periodieke controle
o Definitieve buitengebruikstelling 

• Alle andere stookolietanks worden gecontroleerd door een 
milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of 
gevaarlijke stoffen (bv. gasolie voor opstart van noodgroe
pen, gasolie voor verdeelinstallatie voor landbouwmachine, 
tankstations enz.).

›››

›››
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
• Een “expert op het vlak van opslaginstallaties” zal de plaat

sing en aansluiting van een opslagtank  ingegraven of 
nietingegraven , leidingen en toebehoren, en de herha
lingscontroles onder zijn toezicht nemen.

• Hiervoor komen in aanmerking de natuurlijke of rechts
personen die erkend zijn tot vaststelling van de uitbatings
voorwaarden voor benzinestations, experten erkend door 
het Waals Gewest voor de dichtheidscontrole op opslag
tanks d.m.v. ultrasoon of onderdruk, en de stookolietech
nici erkend door het Vlaams Gewest.

WAALS GEWEST

• In het Waals Gewest valt de opslag van vloeibare brandstof
fen grotendeels nog altijd onder het Algemeen Reglement 
op de Arbeidsbescherming (ARAB).

• Elke nieuwe opslagtank, die behoort tot de ingedeelde klas
se, wordt onder het toezicht van de “bekwame deskundige 
expert compétent” getransporteerd, geplaatst en aangeslo
ten overeenkomstig de voorschriften uit de norm die erop 
van toepassing is.

• De herhalingscontroles worden uitgevoerd door een “be
kwame deskundigeexpert compétent” of een “erkend tech
nicustechnicien agréé” (“ultrasoon technicus” of “onder
druk technicus”). De tijdstippen van herhalingscontroles 
worden vastgelegd op basis van de aankoopdatum van de 
opslagtank of op basis van de datum waarop de laatste con
trole is uitgevoerd.

Cerga
In tegenstelling tot de erkenningen van hierboven, gaat het 
hier vooral over gas en over de eigenschappen en samenstelling 
ervan, over binnenleidingen voor lage druk, over de verschil
lende soorten verbruikstoestellen en waar je moet op letten bij 
de installatie van elk type.

Cerga is dan ook een vrijwillig kwaliteitslabel voor gasinstal
lateurs. Het staat voor kwaliteit, veiligheid en vakmanschap 
voor de aanleg van hoogkwalitatieve binnenhuisinstallatie op 
gas, die beantwoordt aan de geldende normen. Om het Cerga 
label te bekomen moet de vakman een opleiding volgen en 
ook bijscholingen.

• CERGAprofessionele gasinstallateur
o De technisch verantwoordelijken volgen de “basisoplei

ding Cerga”

• CERGAgasmonteur
o Ze volgen de  Cergaopleiding “Gasmonteur” 

Vooraleer een gasmeter van een nieuwe installatie geopend 
mag worden, vraagt de DNB een speciaal attest (art. 48). De 
Cergainstallateur mag dit attest voor zijn eigen installatie af
leveren, de nietCerga installateur moet hiervoor beroep doen 
op een erkend keuringsorganisme.

Certificaat van bekwaamheid voor 
installateurs hernieuwbare energie

Terwijl al het voorgaande betrekking had op de fossiele brand
stoffen, is het RESCert kwaliteitscertificaat van toepassing op 
hernieuwbare energieinstallaties. Vanuit de 3 gewestelijke 
overheden werd sinds 2014 een systeem opgezet voor kwa
liteitsvolle installateurs, die na een opleiding en het slagen 
voor een examen, een certificaat van bekwaamheid kunnen 
bekomen (onder bepaalde voorwaarden). Dit certificaat is per
soonsgebonden.

Het feit is dat klanten voor sommige technieken kunnen ge
nieten van een subsidie van de overheid, enkel indien de in
stallatie geplaatst werd door een aannemer met een certificaat 
van bekwaamheid. Dit heet dan het RESCert kwaliteitscertifi
caat, opgesplitst per techniek. Het betreft hier dan installaties 
met warmtepompen, zonneboiler, biomassa (bv. pelletketel), 
PV zonnepanelen en ondiepe geothermische systemen.

Indien de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van 
bekwaamheid beschikt, dan dient hij of zij zich te laten bij
staan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganis
me, telkens RESCertgecertificeerd, die de goede uitvoering 
van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal ver
volgens het certificeringsnummer van deze derde partij op het 
aanvraagformulier moeten vermelden.

Ventilatie
VLAAMS GEWEST
Sinds 1/1/2016 moet de ventilatieinstallatie van vergun
ningsplichtige residentiële nieuwbouw en ingrijpende ener
getische renovaties in het Vlaams Gewest uitgevoerd worden 
volgens een kwaliteitskader. De nieuwe regelgeving vereist 
de beschikbaarheid van een duidelijk ventilatie voorontwerp 
bij de EPBstartverklaring (start van de eerste bouwwerken) 
en een ventilatieprestatieverslag bij de indiening van de 
EPBaangifte na de werken. 

›››
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Door het invoeren van dit Vlaamse Kwaliteitskader Ventilatie 
zullen dan ook meer en meer opdrachtgevers beroep doen op 
vakbekwame installatiebedrijven, wat dan weer een opportu
niteit is voor installateurs om ook residentiële ventilatiesyste
men mee op te nemen in hun aanbod. Uiteraard is het dan 
noodzakelijk dat de installateur zich eerst bekwaamt inzake 
het ontwerpen en plaatsen van residentiële ventilatiesystemen. 
In het Kwaliteitskader zijn er 7 verschillende taken vastgelegd 
en voor de meeste van deze taken moet er een aparte toets wor
den afgelegd. Voor de taken ‘Ventilatie Voorontwerp (VVO)’ 
en ‘Ventilatie Ontwerpspecificaties (VOS)’ is er 1 gezamenlij
ke toets. Dit zijn meteen de taken waaraan de meeste ventila
tieinstallateurs zich zullen kwalificeren. Voor de taak ‘Mecha
nische ventilatie’ moet naast een theoretische toets online ook 
een praktijktoets worden afgelegd. Bij de praktijktoets dient 
de kandidaatverslaggever onder meer aan te tonen dat hij/
zij de bekwaamheid heeft en over de nodige meetapparatuur 
beschikt om op een betrouwbare wijze de mechanische venti
latiedebieten en het opgenomen elektrisch vermogen van de 
ventilator(en) op te meten.

Andere technische opleidingen
VLAAMS GEWEST
Verder moet de installateur SANCV natuurlijk ook rekening 
houden met de wetgeving, zonder daarvoor een verplichte op
leiding te volgen. Denk daarbij onder meer aan:

• Legionellabeheersing (afhankelijk van het risico bij bv. 
sportcentra, verpleeghuizen …):

• Afkoppelen van het hemelwater (regenwater): woningen 
die op een gescheiden riolering worden aangesloten moe
ten gekeurd worden

• Drinkwaterinstallaties: bij een nieuwe aansluiting of reno
vatie wordt de installatie gekeurd

Andere te volgen welzijnsopleidingen
BRANDPREVENTIE
Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op 
de arbeidsplaatsen voert de verplichting in om een risicoana
lyse uit te voeren. De werkgever volgt hiervoor het advies van 
de interne of externe preventieadviseur. De werkgever geeft de 
werknemers de nodige opleiding op het vlak van:
1) voorkomen van brand tijdens uitvoering taken 
2) gepast reageren in geval van ontdekking van brand of rook 
3) geven van de waarschuwing 
4) begrijpen van de waarschuwings en alarmsignalen 
5) in geval van alarm correct toepassen van instructies betref

fende evacuatie opdat de evacuatie zonder paniek/gevaar 
kan gebeuren en de brandbestrijdingsdienst niet gehinderd 
wordt. 

ASBESTVERWIJDERING EENVOUDIGE HANDELINGEN
Sinds 16/03/2006, gewijzigd op 08/06/2007 is een KB van 
kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen 
en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle 
bouwvakarbeiders, die sporadisch of regelmatig met asbest in 
contact komen, tot het jaarlijks volgen van een gepaste oplei
ding. De sloop en verwijderingswerken van asbest(houdend) 
materiaal worden slechts uitgevoerd door ondernemingen die 
hun bekwaamheid op dit gebied hebben bewezen. De een
voudige handelingen kunnen worden uitgevoerd door elke 
werkgever, op voorwaarde dat de betrokken werknemers hier
voor een opleiding (8u) hebben genoten bij een externe in
stelling.

BEGETUBE BEG
ETU

BE

Ultra compacte en uiterst modulaire luchtverdeelkast voor de aansluiting 
van verschillende soorten ventilatiekanalen o.a. rond en ovalduct. 

Ventilatie

EASY

EASY
Adapter ovalduct M naar 3 x ø63

BEGETUBE N.V.
Kontichsesteenweg 53 - 55  B-2630 Aartselaar
t + 32 3 870 71 40  f + 32 3 877 55 75 www.begetube.com

BEGETUBE BEG
ETU

BE

BEGETUBE BEG
ETU

BE

BEGETUBE BEG
ETU

BE

BEG_ADV_Heat+2021-2.indd   1BEG_ADV_Heat+2021-2.indd   1 13/04/2021   09:0913/04/2021   09:09

Dossier

›››



BEGETUBE BEG
ETU

BE

Ultra compacte en uiterst modulaire luchtverdeelkast voor de aansluiting 
van verschillende soorten ventilatiekanalen o.a. rond en ovalduct. 

Ventilatie

EASY

EASY
Adapter ovalduct M naar 3 x ø63

BEGETUBE N.V.
Kontichsesteenweg 53 - 55  B-2630 Aartselaar
t + 32 3 870 71 40  f + 32 3 877 55 75 www.begetube.com

BEGETUBE BEG
ETU

BE

BEGETUBE BEG
ETU

BE

BEGETUBE BEG
ETU

BE

BEG_ADV_Heat+2021-2.indd   1BEG_ADV_Heat+2021-2.indd   1 13/04/2021   09:0913/04/2021   09:09



•  mei 202182
by Techlink by Techlink

Actualiteit

BIM je weg naar  
de digitale toekomst!

De Topics Trajecten van de Vlaamse Confederatie Bouw en Techlink, met steun  
van VLAIO, stellen nieuwe ontwikkelingen en innovatieve technologieën in de 

bouwsector centraal. Building Information Modelling (BIM) is daar één van.  
BIM wordt namelijk steeds vaker gevraagd en toegepast in de bouwsector.  

Hoe met je bedrijf BIM toepassen voor technische installaties? Ontdek het in  
het Lerend Netwerk “BIM voor technische installaties”.

Techlink is een voortrekker als het gaat 
over BIM. We hebben reeds in 2018 
TechBiM gelanceerd om de Belgische 
installatiesector op een juiste manier te 
laten starten met BIM en het gebruik 
van BIM efficiënter en toegankelijker 
te maken. TechBiM is een open ecosys
teem dat de ontwerpprocessen, stroom

lijnt m.b.t. technische installaties, waar
door effectieve samenwerking een feit 
kan worden. In dit lerend netwerk ko
men de deelnemers in groepsverband 
meer te weten over hoe ze het best mee 
op de BIMtrein voor technische instal
laties kunnen springen. Met deze op
gedane kennis kunnen de bouwprofes

sionals dit ook effectief implementeren 
binnen hun bedrijf ’, zegt Kris Van Din-
genen, Director General van Techlink. 

“  Verwacht je  
aan een interactief 

lerend netwerk 
waarna je zelf aan  
de slag kunt gaan  

in jouw eigen  
bedrijf.

 ” Kris Van Dingenen 

›››



•  In het licht van Corona zullen we er alles aan 
doen om de veiligheid, gezondheid en welzijn 
van exposanten, medewerkers en bezoekers te 
garanderen.

•   Steeds meer ondernemers krijgen met  
digitalisering te maken. Daarom wordt  
 Digital Construction Brussels geïntegreerd  
in onze beurs.

19 NOV 2021
www.installday.be

by Techlink by Techlinkby Techlink by Techlink

organisatie: initiatief van:mediapartners:

De eerste Belgische vakbeurs  
voor alle installatietechnieken

save  

the date

•   Seminaries rond de energietransitie:  
op weg naar een duurzame toekomst!

•  Gratis toegang voor bouwprofessionals.

•   Gratis catering.

•   Meer dan 200 standhouders zullen aanwezig zijn.
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Jouw Topics Traject
 1 kennismakingssessie

 4 inspirerende en praktische 
groepsmomenten 

 Leer van experten en andere deelne
mers

 Indien gewenst, kan je achteraf een 
bijkomende individuele begeleiding 
van max. 4 uur krijgen van onze ex
perten.

Topic 1: Wat is praktisch BIM’men? 
Spreken wij dezelfde (digi)taal? 
Wat is BIM?
De samenwerkingsfilosofie is de basis 
van deze sessie. We gaan bekijken wat we 
willen bereiken en welke actoren betrok
ken zijn bij technische installaties. We 
kaderen ook de bestaande standaarden. 

Onze BIMadviseur geeft uitleg over hoe 
we effectief kunnen samenwerken. We 
staan stil bij het BIMvisiedocument, het 
BIMprotocol, het BIMuitvoeringsplan 
en de BIMmodelleerrichtlijnen.

Topic 2: Is BIM’men verstandig? 
Verstandig BIM’men wel! Waarom 
BIM’men wij of net niet?
We gaan kijken naar de individuele re
denen voor elke deelnemer om te BIM’
men. Hiervoor onderzoeken we het tra

ject voor elke organisatie en de impact 
van BIM op je bedrijf en je medewerkers. 

Via een pragmatische invalshoek, bekij
ken we de impact van BIM op je projec
ten. Iedere deelnemer bepaalt zijn eigen 
strategie en maakt op basis hiervan keu
zes. Via een gezamenlijke analyse wordt 
dit concreet toepasbaar op jouw bedrijf.

Topic 3: Wat levert de 
toepassing van BIM op in een 
installatieproject? En hoe? What’s 
“BIM” it for me?
In deze sessie geven we een overzicht van 
“delivrables” voor technische installaties 
per fase en per rol en gaan we die ook 
toepassen.

In de hoevraag, bieden we een overzicht 
van de keuzes aan:
• BIM modelleersoftware
• Mogelijke applicaties
• Contentbibliotheken (objecten)

Topic 4: Wat kost dit? En welk 
resultaat staat hiertegenover? 
“BIMpact” voor je bedrijf?
Het financiële plaatje moet kloppen, dus 
we bestuderen de financiële impact voor 
jouw bedrijf én voor je projecten. Door 
praktijkvoorbeelden van collega’s (exter
ne sprekers) zoals algemene aannemers, 
installateurs, ontwerpers en facility ma
nagers kan je een beter inzicht krijgen 
op het kosten en resultatenplaatje.

MEER INFO?
Neem contact op met Vik Vanackere,   

BIM advisor, via bim@techlink.be

›››

DOELGROEP: 
• Installatiebedrijven 
• Algemene aannemers 
• Advies- en ingenieursbureaus

KENNISMAKINGSSESSIE: 
• 10 juni 2021  

(online)

DATA & LOCATIES:
• Zwijnaarde (Huis van de Bouw): 

09/09-16/09-23/09-30/09 
• Kortenberg (Techlink):  

13/10-21/10-28/10- 4/11
• Telkens van 15.00 tot 18.00 u
• Prijs: € 500 (exl. BTW)/persoon

“  Dit lerend netwerk 
is de uitgelezen kans 
om antwoorden te 

krijgen op mijn vragen 
rond BIM. Ik verwacht 

keuzemogelijkheden die 
ik kan toepassen op mijn 

eigen bedrijf.

 ” VERA DESAUW,  
zaakvoerder van Desauw NV

“  Als deelnemer 
verwacht ik na de 

sessies een duidelijk 
beeld te hebben van 
het BIM-traject dat ik 
kan toepassen in mijn 

bedrijf.

 ” WENDY VANMEERT,  
zaakvoerder van Active Energy



WARMTEPOMPENELEKTRISCHE VERWARMING WARMTEPOMPBOILERSBADKAMERRADIATOREN ELEKTRISCHE BOILERS

Groupe Atlantic Belgium NV - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp 
Tel: 02 357 28 28 - Website: www.atlantic.be - Support: www.wecaredesk.be

Voor comfort, duurzaamheid en energiebesparing… 

EEN WARMTEPOMPBOILER IS 
EN BLIJFT DE BESTE INVESTERING

Warmtepompboilers behoren tot de meest voordelige  
systemen voor de aanmaak van warm water (voor keuken,  
bad en douche…). Ten opzichte van een klassieke elektrische  
boiler verbruikt een warmtepompboiler tot 75% minder energie,  
waardoor je, afhankelijk van je gezinsgrootte en verbruiks-
patroon tot ca. € 750 per jaar op je energiefactuur bespaart.  
En de meerprijs in aankoop en installatie ten opzichte van een  
klassieke elektrische boiler verdien je in minder dan 2 jaar  
terug. Bovendien kan je genieten van heel wat premies.

Geef aan met welk toestel je nu  
je sanitair water verwarmt en  

hoeveel bewoners je gezin telt  
(= inschatting van het SWW-verbruik) 

De warmtepompboilercalculator geeft  
aan hoeveel geld en CO2 je jaarlijks  

uitspaart en wat je winst is over 25 jaar 

Kies de Atlantic-warmtepompboiler  
waarvan je de besparing t.o.v.  
je huidig toestel wil berekenen

STAP 1 
JE HUIDIGE SITUATIE

STAP 2 
JE NIEUWE SITUATIE

STAP 3 
BEREKEN JE BESPARING

BEREKEN JE BESPARING ONLINE OP  
WWW.ATLANTIC-EXPLORER.BE

Tot

€750
besparing

Profiteer  
van energie- 

premies 

€

Meerprijs 
terugverdiend

< 2 jaar Alles weten over  
warmtepompboilers? 

Download ons complete 
warmtepomp boiler- 

e-book via www.atlantic- 
explorer.be

ATLANTIC_WPB_Adv_A4_NL.indd   1ATLANTIC_WPB_Adv_A4_NL.indd   1 16/03/21   12:3916/03/21   12:39
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De medewerker

    ARNAUD ETIENNE 

> Geboren op 2 december 1980

> Sterrenbeeld: Boogschutter

> Functie: Sector Manager Renewables

> In dienst sinds 16 september 2020

> Lievelingseten: Katsudon

> Favoriete muziek: Alle pop-rock van de jaren 90 

> Favoriete boek: The Beach (Alex Garland)

“ 
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De werknemers van Techlink staan dagelijks voor jou op de barricaden.  
Ze vertegenwoordigen onze sector in heel wat vergaderingen, beantwoorden  

al jouw vragen en doen zoveel meer. Toch verschuilt zich achter de façade  
ook gewoon een mens met zorgen en dromen. 

SECTOR MANAGER RENEWABLES   
ARNAUD ETIENNE

Wie reist, ziet meer
Arnaud studeerde Handelsingenieur aan de ULB van 1999 
tot 2004. ‘Deze opleiding was in het begin interessant omdat 
we een grote verscheidenheid aan vakgebieden bestudeer
den, zoals wiskunde, wetenschappen, economie, psycholo
gie, informatica, enz. Deze technologische en strategische 
basiskennis opende heel wat horizonten en stelde me in staat 
om nadien een zekere professionele vrijheid te genieten. De 
internationale ervaring was ook een sterk punt van mijn stu
dies: een uitwisselingsjaar in Australië tijdens het laatste jaar 
van het secundair onderwijs, daarna een uitwisseling van een 
half jaar in Montréal als onderdeel van het Erasmusprogram
ma. Het stelt je in staat om veel nieuwe mensen te ontmoe
ten, andere manieren van denken te ontdekken, andere ma
nieren om de wereld te zien.’

Backpacken
De roman The Beach is het verhaal van de zoektocht van 
een jonge backpacker naar een legendarisch, idyllisch en ge
isoleerd strand. Als backpacker ben je vrij om te gaan en 
staan waar je maar wilt en dan wordt het onbekende plots 
heel aanlokkelijk. ‘Op reis met twee backpackende vrienden 
kwamen we op het idee om een startup op te richten op het 
gebied van fotovoltaïsche zonneenergie. Na anderhalf jaar 
voorbereiding zijn we in 2007 van start gegaan. Ik was aan
vankelijk een carrière als ITconsultant begonnen, maar dit 
ondernemersavontuur maakte de rest van mijn carrière veel 
interessanter. Ik heb achtereenvolgens gewerkt in ITnet
werken en in hernieuwbare energiebronnen, vaak in tech
nischcommerciële of strategische functies, in België, Frank
rijk en het Verenigd Koninkrijk.’

Arnaud is iemand die al veel van de wereld heeft gezien. In 
ons gesprek vertelt hij honderduit over zijn reisanekdotes. 
‘Ik heb al gebackpackt in Azië, ZuidAmerika, … ZuidAfri
ka was mijn eerste bestemming in Afrika ten zuiden van de 

 Sahara, waar ik prachtige landschappen heb kunnen bewon
deren, zoals hier in de buurt van Kaapstad, aan de rand van 
een meer (zie foto) tijdens een wandeltocht naar de Tafelberg. 
De meest gedenkwaardige gebeurtenis van de reis was toen 
we vastzaten tussen twee kuddes olifanten in het Kruger
park. Doodsbang wachtten we geduldig tot de kuddes weg 
waren voor we ons durfden te bewegen.’

Zoon
Sinds vorig jaar is zijn gezinssituaties ook veranderd. ‘Samen 
met mijn partner (aïe) hebben we een zoon (Maxence) die 
bijna één jaar oud is. Hij lijkt overal nieuwsgierig naar te zijn 
en sinds hij is gaan kruipen, gaat hij graag op onderzoek uit. 
Hij speelt veel met een opgezette pinguïn die hij kreeg van 
een vriend in Nieuw Zeeland. Het herinnert me eraan dat ik 
als baby zelf een opgezette koala had, en dat ik uiteindelijk 
een jaar in Australië heb doorgebracht om ze in het echt te 
zien. Misschien ziet Maxence de pinguïns in Groenland ook 
wel met zijn eigen ogen.’ (lacht)

Nieuwe uitdaging
Na diverse functies te hebben bekleed bij Belnet federa
tie (Business Development Manager en vervolgens Director of 
Community Relations) en bij Ethias (Strategy and Innovation 
Manager) was Arnaud klaar om een nieuwe stap te zetten in 
zijn carrière bij Techlink, meer bepaald in het TechCert team 
(onder leiding van Jan Caerels).
‘Techlink bestaat uit een kleine groep professionals en er is 
een collegiale sfeer. Er heerst bovendien een open en infor
mele cultuur waardoor ik mij thuis voel. Ik hou me bezig 
met hernieuwbare energie en volg de evolutie van de regel
geving i.v.m. de energietransitie op. Daarnaast heb ik voort
durend contact met de leden en diverse externe partijen, en 
synthetiseer ik complexe materie voor hen. Daarbij kan ik 
mijn copywriting skills ten volle benutten.’

“ ”
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Het vernieuwde Ubbink merk:  
meer dan een nieuw logo

In januari lanceerde Ub
bink een nieuwe huisstijl, 
een nieuwe website én een 
nieuw logo: Ubbink Build 
smart. Maar wat betekent 
“slim bouwen”? De focus van 
Ubbink verandert van het 
enkel leveren van hoogwaar
dige kwaliteitsproducten naar 
het leveren van totaaloplos

singen en diensten. ‘Wij geloven dat slimme oplossingen de 
belangrijkste toegevoegde waarde in de bouw zullen worden 
voor het komende decennium’, zegt Roel Cals, Managing 
Director Ubbink Centrotherm Group. Voor Ubbink is de 
rol van bouwprofessionals cruciaal. Zij zijn de ontwerpers 
van onze veranderende wereld. Zonder hen zal er geen veran
dering zijn. Of het nu gaat om een installateur, consultant, 
voorschrijver of bouwaannemer, alle ogen zijn gericht op 
installatie en bouwprofessionals om duurzame woningen te 
realiseren. Samen met hen wil Ubbink de efficiëntie van de 
totale bouwketen verhogen. Ubbink gelooft in het bijdragen 
aan verduurzaming van gebouwen en ontwikkelt producten 
voor drie belangrijke productgroepen: Ventilatie, Energie en 
Bouw. In alles wat Ubbink creëert, ligt de focus op veilige 
en energiezuinige verwarmingsoplossingen, comfortabele 
en efficiënte ventilatie en de bescherming van de bouwschil. 
Ubbink wil binnenruimtes beter maken en roept iedereen op 
om samen met hen “slim te bouwen”: Ubbink Build smart.
www.ubbink.com

Wolters Kluwer: gratis webinars leiden 
installateurs naar meer inzicht 
U kent Wolters Kluwer ongetwijfeld als ontwikkelaar van 
boekhoud en ERPpakketten als Adsolut. Maar wist u dat de 
softwareleverancier ook sterk inzet op advies rond bedrijfs
beheer en digitalisering? Twee webinars springen in het oog 
voor onze sector. 1) Naar een vlotter bedrijfsbeheer: tips voor 
bouw en installatiebedrijven (17 juni): Wat gaat goed en 
welke processen verdienen extra aandacht in uw onderne
ming? In dit webinar ligt de focus onder andere op factu

ratie, debiteurenbeheer, planning 
en administratie in de context van 
bouw en installatiebedrijven. U leert 
hoe u verbeterpunten identificeert, 
en hoe u met de juiste tools en en
kele gerichte ingrepen een optimaal 
resultaat kunt behalen. 2) Hoe een 
langetermijnrelatie met klanten 
opbouwen? (3 juni): de customer 
journey is de “klantreis” die uw klant 
maakt van prospect, lead, klant, naar 
ambassadeur. In dit webinar krijgt u 

enkele handvatten om die reis in kaart te brengen. Daarnaast 
leert u welke tools kunnen helpen dit proces geautomatiseerd 
te laten verlopen. Dat stelt u dan weer in staat om uw marke
tingacties slim in te zetten in functie van sales.  
Meer informatie en inschrijven? Surf naar wkbe.be/digitaal-kmo

Schell levert 700.000.000ste hoekregelkraan 
Schell, specialist in armatu
rentechnologie, heeft onlangs 
haar 700 miljoenste hoek
regelkraan geleverd, 71 jaar 
nadat de eerste hoekregelkraan 
geproduceerd werd. Volgens 
Dirk Vanden Breede, directeur 
bij Schell Belgium, is de door 

Schell ontworpen hoekregelkraan in België sterk ingebur
gerd. Een hoekregelkraan heeft verschillende functies. Het 
regelt de verhouding tussen koud en warm water en de kraan 
kan de afname van koud en warm water aanpassen aan de 
leidingdruk, waar dit bij kranen met kogelafsluiters niet 
mogelijk is. De vetkamer, die is geïntegreerd in de hoekre
gelkraan, beschermt de messing spil tegen kalkaanslag en 
zorgt ervoor dat de kraan gemakkelijk geopend, geregeld en 
gesloten kan worden. Dit maakt onderhoud of reparatie van 
de kraan een eenvoudige klus. ‘Hoekregelkranen hebben 
invloed op het waterverbruik van kranen. Wanneer een 
hoekregelkraan optimaal geïnstalleerd is, wordt het water
verbruik tot 40% verminderd’, zegt Vanden Breede. ‘De 
bewezen Duitse kwaliteit en onze focus op waterbesparing en 
hygiëne maken de hoekregelkranen van Schell populair bij 
installateurs.’ Voor meer informatie over de Schellproducten 
kunt u contact opnemen met Dirk Vanden Breede via 
schell.be@schell.eu.
www.schell.eu

Op een slimme manier grote hoeveelheden 
water pompen: de Wilo-Stratos GIGA2.0  
Betrouwbare levering speelt een centrale rol bij 
gebouwentechniek, vooral in grote gebouwen, waar grote 
volumestromen soms met hoge opvoerhoogte moeten 
worden vervoerd, om de verwarmings en koelcapaciteit 
te leveren. De WiloStratos GIGA2.0, een van de eerste 
slimme, in de leiding geplaatste droogloperpompen op de 
markt, bewijst dat zowel efficiëntie als slimme technologie 
hier goed van pas komen. ‘Onze slimme, in de leiding 
geplaatste droogloperpompen bieden vele interfaces voor 
multipompbesturing, integratie in gebouwbeheersysteem, 
verwerving van productiegegevens, en ultramoderne opties 
voor mobiele toegang via WiloSmart Connect’, legt Jörg 
Keller uit, Product Manager bij Wilo. Hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld de pompen via Bluetooth met een mobiel 
apparaat worden geconfigureerd en bediend. ‘Via het Wilo
Netbussysteem bestaat ook de mogelijkheid voor toegang 

www.vanoirschot.be

Van Oirschot webshop al ontdekt?

Nieuw magazijn Zavelheyde

In 2020 zijn we bij Van Oirschot druk bezig geweest met de crea� e van 
een volledig nieuwe webshop om jou als klant nog beter van dienst 
te zijn. Met de vernieuwde zoekmachine kan je snel en accuraat jouw 
gewenste ar� kelen terugvinden in de onderliggende niveaus. Ar� kelen 
toevoegen aan een winkelmandje was nog nooit zo gemakkelijk. 

O� ertes, bestellingen, leveringen en facturen kunnen opgeroepen 
worden in een minimum aan clicks. Wij blijven ook con� nue investeren 
in het toevoegen van nieuwe func� onaliteiten in onze webshop. 

Innova� e en ontwikkeling zijn bij Van Oirschot meer dan alleen 
woorden. Zo zijn we druk in de weer met de bouw van een nieuw 
magazijn in Zavelheyde Herentals. Deze uitbreidingsopera� e 

Van Oirschot webshop al ontdekt?
In 2020 zijn we bij Van Oirschot druk bezig geweest met de crea� e van 
een volledig nieuwe webshop om jou als klant nog beter van dienst 
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Digitaal 
sterk 

Nieuwe Fi�  ng Selector
Nog nooit was het bestellen van � �  ngen zo snel en 
gemakkelijk als met de nieuwe Van Oirschot Fi�  ng 
Selector.  Ontdek nu deze nieuwe func� onaliteit op onze 
webshop.

Zelf bestellingen afroepen
Het is nu mogelijk om zelf een speci� eke leverdatum voor jouw “bestelling op afroep” in 
te plannen via de Van Oirschot webshop. Via het overzicht van de bestellingen in jouw 
account open je de “afroepbestelling” die je op datum wil ze� en. In deze bestelling vind je 
dan een nieuwe knop om jouw bestelling af te roepen.

stemt overeen met een 
verdubbeling van de 
opslagcapaciteit. De 
verhuis staat gepland 
voor deze zomer. We 
hopen na het Bouwverlof 
van juli volledig 
opera� oneel te zijn op 
onze nieuwe loca� e.

Heb je een vraag? 
Contacteer onze dienst Order Entry!
T 014 80 00 80     E orderentry@vanoirschot.be

Van Oirschot onderweg
Download onze app via de App store en Google Play.

Follow us on social media 
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O� erte-tool voor de eindklant
Je zal een gepersonaliseerde o� erte in pdf kunnen 
opstellen voor jouw eindklant, snel en gemakkelijk 
te downloaden. Je zal hier onder meer een eigen 
logo, extra kostposten en zelfs een eventuele 
kor� ng voor jouw klant kunnen toevoegen. Een 
laatste belangrijk gegeven bij deze func� onaliteit 
is dat je zelf ook kan aanduiden of er 6% of 21% 
BTW moet worden gerekend op jouw o� erte, om 
zo tot een correct totaal te komen.  



www.vanoirschot.be

Van Oirschot webshop al ontdekt?

Nieuw magazijn Zavelheyde

In 2020 zijn we bij Van Oirschot druk bezig geweest met de crea� e van 
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Van Oirschot webshop al ontdekt?
In 2020 zijn we bij Van Oirschot druk bezig geweest met de crea� e van 
een volledig nieuwe webshop om jou als klant nog beter van dienst 

 kan je snel en accuraat jouw 
gewenste ar� kelen terugvinden in de onderliggende niveaus. Ar� kelen 

O� ertes, bestellingen, leveringen en facturen kunnen opgeroepen 
. Wij blijven ook con� nue investeren 

Digitaal 
sterk 

Nieuwe Fi�  ng Selector
Nog nooit was het bestellen van � �  ngen zo snel en 
gemakkelijk als met de nieuwe Van Oirschot Fi�  ng 
Selector.  Ontdek nu deze nieuwe func� onaliteit op onze 
webshop.

Zelf bestellingen afroepen
Het is nu mogelijk om zelf een speci� eke leverdatum voor jouw “bestelling op afroep” in 
te plannen via de Van Oirschot webshop. Via het overzicht van de bestellingen in jouw 
account open je de “afroepbestelling” die je op datum wil ze� en. In deze bestelling vind je 
dan een nieuwe knop om jouw bestelling af te roepen.

stemt overeen met een 
verdubbeling van de 
opslagcapaciteit. De 
verhuis staat gepland 
voor deze zomer. We 
hopen na het Bouwverlof 
van juli volledig 
opera� oneel te zijn op 
onze nieuwe loca� e.

Heb je een vraag? 
Contacteer onze dienst Order Entry!
T 014 80 00 80     E orderentry@vanoirschot.be

Van Oirschot onderweg
Download onze app via de App store en Google Play.

Follow us on social media 

A
pp

 s
to

re
G

oo
gl

e 
Pl

ay

O� erte-tool voor de eindklant
Je zal een gepersonaliseerde o� erte in pdf kunnen 
opstellen voor jouw eindklant, snel en gemakkelijk 
te downloaden. Je zal hier onder meer een eigen 
logo, extra kostposten en zelfs een eventuele 
kor� ng voor jouw klant kunnen toevoegen. Een 
laatste belangrijk gegeven bij deze func� onaliteit 
is dat je zelf ook kan aanduiden of er 6% of 21% 
BTW moet worden gerekend op jouw o� erte, om 
zo tot een correct totaal te komen.  



•  mei 202190
by Techlink by Techlink

Productnews

en multipompbesturing op afstand’, aldus 
Keller. De WiloStratos GIGA2.0 biedt 
met de optionele WiloCIFmodule nog 
een interface, die onder meer moderne 
en veilige ethernetcommunicatie met het 
gebouwautomatiseringssysteem mogelijk 
maakt, dat tot stand wordt gebracht met 
de bewezen en marktbare protocollen 
BACnet IP en MODBUS TCP.
www.wilo.be

d-floor à la carte: 
warm aanbevolen! 
Met dfloor richt je alle 
kamers in zonder storende 
verwarmingselementen. 
Vloerverwarming werkt 
zoals de zon: deugddoende 
stralingswarmte, zonder 
convectie die stof ver
spreidt. dfloor zorgt, ook 
bij een lage aanvoertemperatuur, voor optimaal comfort. 
Met zo’n zuinige verwarming haal je het hoogste rendement 
uit je hoogrendementketel of warmtepomp. Dankzij de 
ideale temperatuur en gelijkmatige warmteverdeling, kan 
je de kamertemperatuur tot 2°C verlagen ten opzichte van 
een traditionele verwarming. Zo ervaart men met dfloor al 
een comfortabel gevoel bij 20°C. Je bespaart dus dubbel én 
draagt ecologisch een steentje bij. Ben je installateur, met een 
eigen studiedienst en/of ervaring? Dan heb je geen bood
schap aan concepten, studies of verlegplannen. Daar bieden 
we alle dfloor losse componenten uit voorraad aan met een 
logistieke pricing. Samen bedenken wij het meest geschik
te concept. Onze studiedienst levert een “room by room” 
warmteverliesberekening met op vraag het verlegplan. Deze 
studie kan uitgebreid worden met een EPB staving studie 
die extra EPB punten oplevert. Jij bepaalt het gewenste 
serviceniveau en de toegevoegde waarde die past bij jouw 
organisatie. Zo krijg je altijd de juiste prijs en betaal je nooit 
voor overbodige extra’s.
www.desco.be

Linum versterkt HVAC gamma met 2 nieuwe 
topmerken
Professionele installateurs van airconditioning, HVAC en 
koeling kunnen voortaan bij Linum terecht voor zowel 
 Sauermann condenswaterpompen als voor Armacell isolatie
materialen. Beide merken zorgen voor een mooie aanvulling 
op de vele kwaliteitsproducten en diensten die nu al het 
 Linum HVAC en COOL gamma sieren. Linum Europe is 
een belangrijke Europese speler in de distributie van instal
latiematerialen, equipment en tools voor HVAC, koeltech
niek, grootkeuken en interieurbouw. Binnenkort lanceert 
Linum bovendien haar nieuwe catalogus 2021, waarin beide 

merken uiteraard te vinden zullen zijn.
www.linum.eu

Emerson magneetventielen maken 
compactere machineontwerpen mogelijk  

Emerson heeft een reeks twee en drieweg magneetventielen 
gelanceerd die de behoefte van original equipment 
manufacturers (OEM's) ondersteunen om compactere 
machines en apparatuur te ontwikkelen zonder afbreuk te 
doen aan de vloeistofregelprestaties. Het geoptimaliseerde 
ontwerp van de behuizing en het interne stromingstraject 
van de nieuwe ASCO™ 256/356 serie zorgen niet alleen 
voor een kleinere voetafdruk, maar ook voor een 40% 
lager stroomverbruik en tot 30% hogere drukwaarden die 
essentieel zijn in industriële en commerciële toepassingen. 
‘Deze prestatieverbeteringen worden aangevuld met 
een uitgebreide keuze aan behuizingsmaterialen en 
aansluitopties. Dit biedt OEM's het breedste scala aan 
opties van een betrouwbare leverancier uit één bron om op 
betrouwbare wijze aan hun uiteenlopende toepassingseisen 
te voldoen’, zegt Erik VanLaningham, vice president global 
marketing voor de industriële automatiseringsdivisie 
van Emerson. De serie 256/356 heeft meerdere 
eindconnectoropties en flexibele elektrische aansluitingen, 
waardoor de installatietijd tot 40% wordt teruggebracht en 
service en onderhoud veel eenvoudiger worden.
www.emerson.com

Itho Daalderop Belgium lanceert een 
nieuwe website 
Wat zeker in het oog zal springen zijn de vier centrale the
ma’s: Comfort, Gezondheid, Innovatie en Duurzaamheid. 
Daarrond zal ook in de komende jaren intensief worden 
gecommuniceerd. Al de producten van de fabrikant, die 
samen een optimaal binnenklimaat garanderen, beantwoor
den aan de visie en missie van Itho Daalderop, die op de 
website helder staan verwoord. Op de productpagina’s, in 
nieuwsberichten en downloads vinden bezoekers actuele en 
praktische informatie over comfortabel, gezond en duur
zaam verwarmen, koelen en ventileren. Ook installateurs, 
architecten en studiebureaus die op zoek zijn naar informa
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Ontdek dé nieuwe standaard  
in huishoudelijk watercomfort
N I E U W E  BW T P E R L A S E TA  V O L D O E T A A N  A L L E  WAT E R - 
O N T H A R D I N G S B E H O E F T E N ,  Z E L F S  D E  M E E S T V E E L E I S E N D E

Met de nieuwe BWT Perla Seta stelt waterbehandelingsspecialist BWT een extra zuinige en hygiënische duplex - 
water verzachter voor, met een grote capaciteit, een absolute lekveiligheid en een maximale connectiviteit.  
Een state-of-the-art waterontharder dus, die garant staat voor grenzeloos watercomfort zonder zorgen,  
zelfs voor de meest veeleisende watergebruiker.

• Duplextoestel met adaptief parallelle werking en  
grote capaciteit tot 50 l/min.  

• Continue doorstroming en 24/7 zekere werking,  
ook bij grote waterafnamepieken tot 3m³/u. 

• Absolute lekveiligheid dankzij AQA Watch,  
AQA Stop, AQA Safe-ventiel en AQA Guard 

• 100 % connectiviteit via de BWT Best Water Home-app 

• Maximale hygiëne tegen minimaal water- en zoutverbruik

MAXIMALE CONNECTIVITEIT 
100% CONTROLE, 100% ZORGELOOSHEID 

Via de BWT Best Water Home-app kan de gebruiker vanaf zijn gsm 
of computer de status van de BWT Perla Seta opvolgen of het water- 
en zoutverbruik monitoren. Hij krijgt meldingen als het zout moet 
worden bijgevuld of het toestel aan onderhoud toe is. Hij kan tevens 
het toestel in vakantiemodus zetten en vanop afstand hulp inroepen 
via de technische dienst van BWT of de eigen loodgieter die de 
gegevens van het toestel eveneens vanop afstand kan oproepen. 

GROTE  
CAPACITEIT
24/7 ZEKER VAN Z ACHT  
WATER , OOK B I J  GROTE  
WATER AFNAMEPIEKEN 

BWT Perla Seta is een duplex- water-
ontharder, uitgerust met 2 hars kolom-
men die adaptief parallel wer ken 
om 24/7 en quasi-ongelimiteerd 
zacht water te leveren, tot 50 l. per 
minuut of 3 m³/u. Dat is handig bij 
piekafnames zoals het vullen van 
een zwembad, het nemen van een 
hoogdebietsdouche of wanneer op 
verschillende plekken tegelijk water 
wordt gevraagd.

ABSOLUTE 
LEKVEILIGHEID 
4 X MEER BESCHERMING  
TEGEN WATERSCHADE  
IN HU IS 

BWT Perla Seta is standaard voorzien 
van intelligente veiligheids systemen 
zoals AQA Watch, AQA Stop, AQA 
Safe- ventiel en AQA Guard die de 
water toevoer en de spoelwater-
afvoer afsluiten en in alarmstand 
gaan in geval van een lek direct on-
der of naast het toestel of — via de 
draadloze AQA Guard wireless-vloer-
sensoren (optioneel) — op 10 bijko-
mende plaatsen in huis.

EXTRA ZUINIG  
EN HYGIËNISCH 
MA XIMALE HYGIËNE  
TEGEN MIN IMA AL WATER-  
EN ZOUT VERBRUIK 

De doorstroming in de BWT Perla 
Seta gebeurt in functie van het 
debiet, adaptief parallel. Regeneratie 
van de harskolommen gebeurt 
afwis selend en proportioneel. Een 
precisie pekelteller past het zout-
verbruik tijdens het regenereren aan 
naar het verbruik gerekend vanaf de 
laatste regeneratie. Bij elke regenera-
tie maakt BWT Perla Seta ook chloor 
uit het onthardingszout aan om de 
harsen te ontsmetten.

Troeven

BWT Belgium NV
Leuvensesteenweg 633

1930 Zaventem
  +32 2 758 03 10

  bwt@bwt.be

bwt.combwt.com
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tie rond energiezuinige HVACoplossingen worden op de 
nieuwe website verwend. In eerste instantie met interessante 
artikels, ebooks en whitepapers, inschrijvingsmogelijkheden 
voor opleidingen en uitvoerige technische informatie. In een 
volgende fase kunnen ze terecht op een exclusief professio
neel portaal.
www.ithodaalderop.be

“Transform with Daikin”: CO2-neutraal 
tegen 2050
Daikin benadrukt meer dan ooit het belang van duurzaam
heid in de HVACsector. Dit komt uitdrukkelijk aan bod in 
het nieuwe initiatief "Transform with Daikin", waarbij het 
woord "transform" niet alleen de transformatie van buiten
lucht in energie weergeeft dankzij warmtepompen, maar ook 
de transformatie van de HVACsector naar een duurzamere 
sector. Als Europees bedrijf heeft Daikin Group de doelstel
ling om tegen 2050 CO2neutraal te zijn. Om dit doel te 
bereiken wordt een strikt koudemiddelbeleid ingevoerd en 
wordt nog meer ingezet op de promotie van warmtepom
pen als dé manier van koelen en verwarmen. De planeet 
vraagt om verandering en Daikin Europe is vastbesloten om 
hierin het voortouw te nemen. Het is hierbij cruciaal dat 
alle belanghebbenden weten hoe Daikin deze veranderingen 
zal aanpakken. Een belangrijke stap hiervoor werd reeds 
gezet tijdens de ISH’21beurs, waar Daikin verschillende 
hoogwaardige en unieke webinars hield om het belang van 
duurzaamheid in de HVACsector te 
benadrukken en licht te werpen 
op hoe nieuwe producten en 
oplossingen hieraan kunnen 
bijdragen. Van basiskennis over 
de werking van warmtepompen 
tot hun vitale waarde voor een 
duurzame toekomst.
www.daikin.be

Duco ondersteunt VOC De Rozenkrans met 
computermateriaal
Duco, de specialist in ventilatie en zonwering heeft opnieuw 
computers geschonken aan het Vrij Orthopedagogisch 
Centrum De Rozenkrans in Oostduinkerke. Vorig jaar had 
Duco al zeven laptops aan de school gegeven, dit jaar doet 
de firma het nog beter, met 10 desktops. De coronacrisis 
heeft de schoolwereld door elkaar geschud, niet alleen in 
Vlaanderen maar in het hele land. Er is meer nood aan in
formaticamateriaal, onder meer door het afstandsonderwijs. 
Duco is blij een steentje te kunnen bijdragen door 10 PC’s 
een nieuw leven te geven. Ze zullen gebruikt worden voor 

afstandsonderwijs 
voor kinderen die 
thuis niet over de 
nodige infrastruc
tuur beschikken.
www.duco.be

IT-dienstverlener GMI group verwelkomt 
100ste medewerker
Op 15 maart mocht het software en servicesbedrijf GMI 
group zijn 100ste medewerker ontvangen. Ondanks de 
coronacrisis blijft de Microsoft Gold Partner met kantoren 
in Oevel en Gent gestaag groeien. “Toch blijft de nood 
aan business en software consultants hoog”, aldus mana
ging director Ludo Van Baelen. Als belangrijke Belgische 
speler in de wereld van bedrijfstoepassingen op basis van 
Microsofttechnologie, zet GMI in op de digitalisering 
voor middelgrote bedrijven die o.m. actief zijn in bouw en 
installatietechniek. Zo telt het bedrijf maar liefst 450 klanten 
in België, Nederland en daarbuiten. Zij rekenen op de exper
tise van GMI om hun bedrijfsprocessen te automatiseren en 
te optimaliseren. ‘Voor deze begeleiding staat de kennis en 
ervaring van onze consultants garant. Zij kennen en begrij
pen de specificiteit van de verschillende installatiemarkten 
– HVACR, elektriciteit, beveiliging, sanitair & loodgieterij 
– en denken mee met de klant’, klinkt het nog. Zowel func
tionele als technische consultants investeren hun tijd om de 
interne werking van het installatiebedrijf in kaart te brengen. 
Voor de klant is dit een belangrijk proces, want het verplicht 
hem om zijn werking met een vergrootglas te bekijken. ‘Ook 
in 2021 ligt er veel werk op de plank binnen al onze business 
domeinen,  dus we zijn steeds op zoek naar gemotiveerde en 
gedreven mensen die mee hun schouders willen zetten onder 
ons verhaal. We zetten zowel in op ervaren profielen als op 
jong talent’, besluit Ludo.
www.gmigroup.be/vacatures 

Licht op roze voor  
de AQUAlizer van BWT  
Ecologischer, gebruiksvriendelijker, voordeliger… de 
voordelen van kraantjeswater in plaats van flessenwater 
zijn legio. De AQUAlizer van BWT voegt daar nog extra 
troeven aan toe: lekkerder, gezonder, stijlvol én technisch 



UW POMPENSPECIALIST 
VOTRE SPECIALISTE DES POMPES 

Verwarming, klimatisatie, koeling
Chauffage, climatisation, refrigeration

Watervoorziening & drukverhoging
Distribution d‘eau & surpression

Vuil- en afvalwater
Eaux usées et chargées

www.wilo.be
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innovatief. Deze nieuwe waterfilterkan 
van BWT maakt niet alleen indruk 
door zijn efficiënte filtertechnologie en 
zijn automatische toevoeging van extra 
magnesium en eventueel ook extra zink. De AQUAlizer 
combineert tevens een elegant design met een ledindicator 
onderaan de waterkan die door middel van kleurverandering 
waarschuwt wanneer de filter vervangen worden. Zo heb je 
altijd lekker, verfrissend en vitaliserend water bij de hand, 
verpakt in het fraaiste design. Met zijn slanke, hedendaagse 
ontwerp is de nieuwe 2,6liter AQUAlizer een heuse 
blikvanger in elke keuken en op elke gedekte tafel. De 
nieuwe BWT AQUAlizer wordt aangeboden in een pakket 
bestaande uit een waterkan en twee filterelementen en kost 
49,99 euro. Bestellen kan via de online webshop van BWT:
www.bwtwater.be/benl/waterkannen-magnesium

Future Proof door vernieuwing I/O-modules  
Voor het ontvangen en controleren van analoge of digitale 
input en outputdata is ons gamma uitgebreid met vier 
nieuwe I/Omodules. Daardoor zijn wij Future Proof en 
klaar voor Smart Buildings. De nieuwe betrouwbare I/O
modules bieden de volgende voordelen: de geïntegreerde 
manuele afwijking met noodfunctie op de uitgangen (dus 
te gebruiken zonder dat de DDCcontroller actief is), label 
met benaming van de in en uitgangen, en steekklemmen 
in plaats van schroefklemmen. De BMD0004 heeft 
vier digitale uitgangen en is voorzien van handmatige/
automatische draaischakelaars en led’s voor de bedrijfsstatus. 
De BMA0004 is geschikt voor vier analoge uitgangen. 
In de manuele mode kan het signaal worden ingesteld 
op 10 stappen van 0….100% (0(2)…10 V DC). De 
BMA0600 heeft zes analoge ingangen, de BMD1200 twaalf 
digitale ingangen. Op de verschillende modules wordt 
de data overgedragen via de CANbus. Alle vier modules 
kunnen eenvoudig ingebonden worden in ons DDC4000 
gebouwautomatiseringssysteem.
www.kieback-peter.com

Zuinige omkeerbare splits en multisplits  
Bosch breidt zijn gamma airconditioning uit met drie 
zuinige omkeerbare toestellen: Climate 3000i, Climate 
5000i en Climate 5000 MS. De omkeerbare split Climate 
3000i biedt een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding. 
Het is een elegant en geluidsarm toestel, dat gemakkelijk 
te gebruiken is. De Climate 5000i is bijzonder efficiënt in 

koeling, met een 
ErP A+++ label. 
Dit stijlvolle 

toestel levert eveneens zuinig comfort. Bovendien zorgt het 
voor een goede luchtkwaliteit door de biofilter, de koude 
katalysator, de hogedichtheidsfilter en de ionisator. De 
multisplit Climate 5000 MS kan gecombineerd worden 
met de binnentoestellen van de Climate 3000i en Climate 
5000i reeksen. Zo heeft men een aangenaam binnenklimaat 
in verschillende kamers met slechts één buitentoestel. Het 
werkt geluidsarm en heeft een breed temperatuurbereik.
www.bosch.com

Sobere elegantie 
in douchesifons
Eind vorig jaar nam 
Hansgrohe een meer
derheidsbelang in de 
Nederlandse producent 

van douchegoten Easy Sanitary Solutions (ESS), waardoor 
het merk verder uitgroeide tot een totaalaanbieder van 
hoogwaardig sanitair voor keuken en badkamer. Zo introdu
ceert Hansgrohe de RainDrainserie douchegoten. Speciale 
aandacht gaat uit naar de RainDrain Match, die perfect past 
bij de douchevloer, dankzij een keuze van zes afwerkingen: 
chroom, geborsteld RVS, mat zwart, mat wit, en zwart en 
wit glas. De goot kan zowel langs de muur worden geplaatst, 
als geïntegreerd in het doucheoppervlak. Er is steeds muur
montagekit bijgeleverd, zodat men ter plaats kan beslissen 
welk type installatie men wil. Door het hoogteverstelbare 
installatiekader kan de afvoer worden afgesteld op de dikte 
van de betegeling. De douchegoot is beschikbaar in lengtes 
van 60, 70, 80, 90, 100 en 120 centimeter.
www.hansgrohe.be 

Bescherm de warmtepomp tegen vorst  
De vorstbeveiligingsklep van Caleffi (serie 108) laat de 
leidingen automatisch leeglopen wanneer de temperatuur 
bijna het vriespunt bereikt, en beschermt 
zo het circuit tegen de vorming van ijs: de 
oorzaak van veelvuldige schade en storingen bij 
warmtepompen. Vaak wordt er gekozen voor 
elektrische warmtetracing. Het nadeel hiervan 
is dat deze niet zal functioneren wanneer de 
stroom uitvalt. Een vorstbeveiligingsklep, die 
ervoor zorgt dat de leidingen bij bevriezingsgevaar 
automatisch leeg lopen, biedt hierbij uitkomst. 
Naast zijn compacte afmetingen en eenvoudige 
installatie is serie 108 ook onderhoudsarm en 
universeel inzetbaar te noemen. Hij kan namelijk 
in elk systeem met een warmtepomp geïnstalleerd 
worden. Het is al met al een kleine investering die 
veel erger kan voorkomen. Better safe than sorry…
www.caleffi.com 



Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor een gaslek, de ophoping hiervan 
kan resulteren in brand- of ontploffingsgevaar of mogelijk een CO-intoxicatie.

Met de Sicurgas serie heeft u een betrouwbare gasdetector die via een gevoelige sensor 
de gasconcentratie in gebouwen, stookplaatsen en woningen detecteert.

 Detectie van CO, methaan, butaan of propaan

 Akoestisch en visueel alarm

 Relais contact voor externe aansturing 

Verkrijgbaar 
als set met

magneetventiel
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 gas.be/positieveenergie

Vervang je 
   oude gasketel 
& bespaar €500
+20 
jaar 
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