
  
 
 

 
    

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
◼OMSCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 

Met de verstrenging van de energienorm voor tertiaire gebouwen en woningen worden meer en 

meer luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd. Deze luchtdichtheidstesten hebben niet altijd het 

gewenste resultaat, omdat werfleiders, bouwverantwoordelijken en aannemers niet altijd volledig 

op de hoogte zijn van wat en hoe er getest wordt en hoe ze het tertiaire gebouw of de woning zo 

luchtdicht mogelijk kunnen maken om de vereiste luchtdichtheidseis te behalen.  

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers wat er gemeten wordt. Waar en waarom het fout kan 

gaan. Hoe deze problemen te vermijden en hoe zij een tertiair gebouw of woning optimaal kunnen 

voorbereiden teneinde de vooropgestelde luchtdichtheidseis te behalen. 

◼ PROGRAMMA 

▪ Wat is de eis (lastenboek) en is deze moeilijk of gemakkelijk te realiseren, of is ze 

gewoonweg onrealistisch?  

▪ Concept van het gebouw, en wat is de invloed ervan op de luchtdichtding?  

▪ Hoe luchtdichtding realiseren?  

▪ Wat zijn de meest voorkomende luchtlekken en hoe deze te vermijden?  

▪ Tussentijdse test en/of detailmeting.  

▪ Hoe een gebouw voorbereiden op een luchtdichtheidstest en wat zijn de voorwaarden (staat 

van het gebouw) om een geldige test in te kunnen uitvoeren? 

▪ In de opleiding wordt er natuurlijk ook tijd voorzien om in te gaan op vragen van de 

deelnemers. 

 

◼ DUUR VAN DE OPLEIDING 

▪ 3 uur 

 

 

 

 

 

◼ DOCENTEN  

Opleiding: 

Luchtdichting voor project- en werfleiders, 

bereid je werf voor op een geslaagde 

BlowerDoor test 
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Deze opleiding wordt gegeven door zeer ervaren blowerdoortechniekers die over het ganse 

land uitgebreide expertise hebben opgedaan doordat ze zowat elk type gebouw hebben getest. De 

inhoud van deze dagopleiding is dan ook gebaseerd op hun praktijkervaringen. Hou je als 

deelnemer dus zeker niet in om bijkomende vragen aan hen te stellen.   

◼ DOELPUBLIEK  

▪ Werf- en projectleiders, bouwverantwoordelijken, aannemers, bouwprofessionelen, 

architecten en andere voorschrijvers, geïnteresseerden. 

▪ Op vraag en bij voldoende deelnemers wordt deze opleiding ook In company of op de 

werf gegeven waarbij er telkens ingegaan wordt op specifieke vragen van de klant. 

◼ KOSTPRIJS 

▪ Deze opleiding wordt gratis aangeboden. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

 

◼ BEVESTIGING VAN DE OPLEIDING EN ANNULERING 

De opleiding gaat in principe door als er minimum 1 week vóór aanvang van de 

opleiding voldoende inschrijvingen zijn. Indien een opleiding wordt geannuleerd of verplaatst naar 

een latere datum, worden de deelnemers hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Indien je niet kan deelnemen aan de opleiding, kan je je deelname kosteloos annuleren via e-mail 

naar education@isoproc.be tot maximum 1 week vóór aanvang van de opleiding. Bij annulering 

minder dan 1 week vóór aanvang van de opleiding en bij niet verwittigde afwezigheid, wordt een 

kost van € 70 aangerekend.  

◼ MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN 

▪ Contacteer Karl Milants: education@isoproc.be / +32 15 69 87 02.  
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