Opleiding
Wind- en luchtdicht maar dampopen isoleren

PROGRAMMA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enkele belangrijke bouwfysische begrippen m.b.t. isolatie.
Lage energiewoningen en passiefbouw.
Huidige situatie en normen in België en in Europa.
Principes van een goede isolatie: wind- en luchtdicht, maar toch dampopen bouwen.
Isolatie, luchtdichtheid en ventilatie.
Apparatuur voor het controleren van de luchtdichtheid in een gebouw.
Concrete voorbeelden van de realisatie van luchtdichtheid in daken, wanden en vloeren.
Concrete aandachtspunten bij de realisatie van luchtdichtheid.
Inoefenen van belangrijke bouwknopen tijdens een workshop met de INNOVISO B’OX.

Lesgeefster : Joke Brans

DUUR VAN DE OPLEIDING
2 dagen (2x 8u), telkens van 8u45 tot 17u

VOOR WIE
Voor alle geïnteresseerden: aannemers isolatiewerken, algemene aannemers, architecten,
energiedeskundigen,…

VOORKENNIS
Bij voorkeur hebben de deelnemers een reeds enkele basisnoties van bouwelementen en bouwfysica.

KOSTPRIJS & SUBSIDIES
Zie achterzijde

OPLEIDINGSLOCATIE
ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek (Mechelen)

ENGAGEMENT VAN DE DEELNEMER
De deelnemer verbindt zich er toe om op tijd te komen en om de pauzetijden te respecteren. Uit respect voor
de andere deelnemers en de lesgeefster is GSM-verkeer enkel toegestaan tijdens de pauzes.

MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN
Contacteer dan Karl Milants: E. education@isoproc.be / T. +32 15 69 87 02.

Opleiding
Wind- en luchtdicht maar dampopen isoleren

KOSTPRIJS & SUBSIDIES
€ 300 (BTW excl.) – [ € 180 (BTW excl.) met kmo-portefeuille ]
Inbegrepen in de prijs:
▪
▪
▪

alle middagmaaltijden en dranken tijdens de middagmaaltijden, koffiepauzes,
de prestaties van de instructeurs,
gebruik van het opleidingscentrum.

Niet inbegrepen in de prijs: maaltijden, dranken en diverse kosten buiten de opleidingsuren.

Opgelet: Bij opzegging van de inschrijving minder dan één week voor de opleiding blijft een niet-recupereerbaar
bedrag van € 300 (BTW excl.) verschuldigd. ISOPROC behoudt zich het recht voor om bij gebrek aan voldoende
inschrijvingen of om andere organisatorische redenen, de opleiding te annuleren of te verplaatsen.

SUBSIDIES EN ANDERE VOORDELEN
ISOPROC is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille met
registratienummer DV.0216562. Via de KMO-portefeuille kunnen ondernemingen of
vrije beroepen via de Vlaamse overheid subsidies bekomen voor deze opleiding. Voor
meer informatie of indien u gebruik wenst te maken van de KMO-portefeuille, kan u
terecht op de website van de Vlaamse Overheid en het Agentschap Innoveren en
Ondernemen.

Deze opleiding is erkend door het FVB (Fonds voor de Vakopleiding in de
Bouwnijverheid). Alle ondernemingen die deel uitmaken van CP 124 kunnen € 15 per
opleidingsuur terugkrijgen. Gelieve contact te nemen met uw lokale FVB om uw aanvraag
hiervoor in te dienen. U kan uw lokale FVB hier vinden.

Bovendien is deze opleiding tijdens de wintermaanden (1 december – 31 maart) erkend
als winteropleiding via de Bouwunie. Meer info over de voordelen van winteropleidingen
vindt u op de website van Bouwunie.
CUMULEERBAARHEID VAN SUBSIDIES
Subsidies verleend door de hierboven vermelde organisaties kunnen perfect gecumuleerd worden. Er kunnen
dus meerdere subsidies voor eenzelfde opleiding worden aangevraagd, op voorwaarde dat deze opleiding op
zich in aanmerking komt voor de aangevraagde subsidies.

EXTRA VOORDEEL
Ten slotte schenkt ISOPROC SOLUTIONS u 3 waardebonnen van € 60
(voor aankopen van minimum € 250) om ISOPROC SOLUTIONS producten te
kopen na de opleiding. De waardebon is tot 1 jaar geldig na de opleiding. Zo
recupereert u € 180 op het inschrijvingsbedrag voor deze opleiding.

