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DEWALT
18V XR
koolborstelloze
schroefboormachine

DEWALT
18V 125mm
koolborstelloze
haakse slijper

Incl. 2x 3.0Ah accu’s,
oplader en TSTAK koffer

Incl. TSTAK koffer
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BRANCHE INFO

VOORWOORD
Beste lezer,  

Het bewogen jaar 2020 hebben we inmiddels achter ons gelaten.
Een jaar dat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in zal gaan.
Maar ondanks alle beperkingen, maatregelen en aanpassingen,
hebben we samen van 2020 toch een geweldig jaar weten te
maken: de bouw gaat door!
Het zal je niet ontgaan zijn dat de naam en het logo van onze
formule is veranderd in de naam: BouwPartner. Bij ons draait alles
om partnership. Wij willen aan onze klanten duidelijker laten zien
wie we zijn en waarvoor ze bij ons terechtkunnen, vandaar deze
verandering.

• VAKKUNDIG ADVIES
• RUIM ASSORTIMENT
• PROFESSIONELE KWALITEIT
• SCHERPE PRIJSSTELLING
• STERK EIGEN MERK

In de komende periode zal elke aangesloten vestiging worden
omgebouwd naar deze nieuwe stijl. Kijk voor meer informatie
op onze website www.bouwpartner.com
of laat je informeren door onze collega’s
van jouw BouwPartner.
Veel kijk- en leesplezier.
Marc Simonis
Brand- & Formulemanager

TIMENT
R
O
S
S
A
N ONS M stroken
NIEUW I
EPD
R
o ot
PANDSE
vel en g
g
r
voo e

PANDSER EPDM stroken zijn de ideale
vervanger wanneer DPC niet volstaat in
het bestek.
PANDSER EPDM-stroken zijn duurzaam, UV-bestendig, flexibel
en bevatten geen talk. Hierdoor heeft u geen primer of
schuurspons nodig bij de verwerking en verlijming. U kunt
de PANDSER EPDM daardoor rechtstreeks in uw dakgoot of
op een andere ondergrond verwerken. PANDSER EPDM geeft
geen reactie met cement en mortel.
Voor het waterdicht maken van houten en zinken gootafvoeren zijn zelfklevende stroken de ideale oplossing.
De PANDSER strook is tevens het materiaal bij uitstek voor het
water en luchtdicht maken van gevels en ramen.

Cradle to Cradle-certificering
De EPDM-producten van Berdal zijn Cradle to
Cradle gecertificeerd. Alle door ons gebruikte
materialen worden na hun leven in het ene
product nuttig ingezet in een ander product.
Zonder kwaliteits- en waardeverlies. Berdal is
daarmee de duurzaamste partner op het gebied
van EPDM.
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Het is de laatste kraam op de
Startersdag in 2013 die Jeroen,
expert in woningaanpassingen,
tegenkomt. De kraam van
Zelfstandigen Bouw. Hij vindt dat
ze een goed verhaal hebben en hij
wordt geadviseerd om een Rechtsbijstand af te sluiten. Gelukkig heeft
Jeroen naar dit advies geluisterd.
Door een conflict met een
leverancier heeft hij de Rechtsbijstand van Zelfstandigen Bouw nu
hard nodig.

Ook als vochtwering is deze PANDSER strook het ideale
membraam en kunt u de zelfklevende acryl variant perfect
gebruiken achter de gevel.

De klus
Begin 2020 wordt Jeroen gevraagd om
een nieuwe douchecabine te plaatsen.
De klant wil grote composietplaten
tot aan het plafond, geplaatst op een
composietbak. Om het mooi af te werken
moet de kleur van de kit gebroken wit
zijn. Kwalitatief goede kit in deze kleur
is namelijk lastig te verkrijgen. In overleg
met de klant besluit Jeroen de kit zelf
aan te schaffen. Hij kan hiervoor bij een
bekende leverancier terecht. De douche
wordt vervolgens door een professionele
kitter gekit en alles lijkt in orde.

Korrelig
Na een maand ontstaan de eerste
problemen. De kit is nog steeds niet
uitgehard en is korrelig. Jeroen neemt
direct contact op met de leverancier en
vervolgens met de fabrikant van de kit.
Aan de hand van het LOT nummer wordt
vastgesteld dat de kit uit 2018 is. De kit
is echter maar een jaar houdbaar. Jeroen
heeft dus een verouderd product
ontvangen. Hij krijgt excuses en twee
nieuwe tubes met kit. Het LOT nummer is
echter hetzelfde als de vorige keer. De kit
blijkt dus weer ruim over datum te zijn.
Jeroen is er klaar mee en benadert een
andere leverancier. Die geeft aan dat
het lastig is om kit in deze RAL-kleur
te leveren. Er is ook niet echt een goed
alternatief.

“Het is fijn om er
niet alleen voor
te staan”
De tijd dringt
Inmiddels is het bijna zomervakantie en
de klant wil dat de klus wordt afgerond.
Bij gebrek aan beter besluit de klant voor
witte kit te kiezen.
De kosten lopen ondertussen flink op:
Jeroen moet de oude korrelige plakkerige
kit verwijderen en nogmaals de kitter
inhuren om alles te herstellen.

Jeroen kijkt tevreden terug op de
afhandeling van Zelfstandigen Bouw:
“Het is heel prettig om zelf niet constant
bezig te zijn met al die vervolgstappen.
Lukt het je zelf niet? Dan neemt
Zelfstandigen Bouw het over.
De juridische communicatie was anders
ook lastig geworden voor mij.”

Jeroen neemt contact op met de
leverancier om de schade te verhalen.
Na flink wikken en wegen krijgt hij
uiteindelijk de kit vergoed en een
schadevergoeding van 20 euro
aangeboden. Hier valt verder niet over
te discussiëren.

Uiteraard vindt Jeroen het jammer dat
het zo is gelopen, “maar het is fijn om er
niet alleen voor te staan. Gelukkig is mijn
klant uiteindelijk ook tevreden met het
eindresultaat.”

Onacceptabel
Dit is voor Jeroen het moment om
vervolgstappen te zetten. Hij neemt
contact op met Zelfstandigen Bouw waar
hij zijn Rechtsbijstand heeft afgesloten.
Deze schakelt snel en neemt contact op
met de leverancier. Zonder verdere
procedure wordt tot een schikking
gekomen.
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Kees Machielse
Algemeen Drecteur

Nieuwe
naam, vertrouwde
partner
twee kanten komt, voert iedere
vestiging naast ‘BouwPartner’ ook
zijn eigen naam. Dan is de kring van
samenwerking rond.”

Van BPG naar BouwPartner

naam BouwPartner veel beter naar
voren dan in BPG.”

“Elf jaar geleden is de formule
BouwPartner Groep (BPG) opgezet.
Gedurende de jaren is gebleken dat de
afkorting BPG niet voldoende vertelt
waar we voor staan en onvoldoende
merkkracht heeft. Daarnaast zijn we als
formule ook in onze rol en ambitie
gegroeid. We zijn meer dan een
leverancier van bouwmaterialen.
Wij zijn partner in de bouw”, begint
Kees. Marc vult enthousiast aan:
“De naamswijziging van BPG naar
BouwPartner is eigenlijk een logische
keuze. Krachtig en duidelijk.

“In de afgelopen jaren zijn we veel
dichter bij onze lokale ondernemers
gaan staan, we zijn meer gaan
samenwerken”, gaat Kees verder.
“Hun betrokkenheid bij wat de klant
doet en nodig heeft, is gegroeid. Wij
vinden het belangrijk dat onze lokale
partners zich betrokken voelen bij onze
organisatie, bij ons merk en bij ons als
sparringpartner.”
Marc: “Partnership staat in onze
organisatie voorop, dat zit in ons DNA.
De nieuwe naam laat dat beter zien.
Met onze nieuwe naam bestaat er geen
twijfel over wat wij belangrijk vinden.
Dat gaan we meer laten zien. Om zichtbaar te maken dat dit partnership van

Een interview met Algemeen Directeur
Kees Machielse en Brand- en Formulemanager
Marc Simonis.
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Met onze naam hebben we ook onze
huisstijl opgefrist. We houden dezelfde
bekende kleuren maar het geheel is
frisser en moderner geworden.”

De taal van de vakman
Marc vervolgt: “De laatste jaren is de
relatie met onze klanten verstevigd.
We leveren aan de professionele
vakman en die heeft iets anders nodig
dan een particulier. De vakman spreekt
een andere taal, vraagt vakkundig
advies en zoekt een partner die met
hem meedenkt. En dat komt in de

Betrokkenheid en samenwerking

Lokaal
Kees geeft het belang aan: “De lokale
BouwPartner is niet alleen leverancier,
maar ook de gesprekspartner voor
de lokale vakman. Dat ondersteunen
en begeleiden wij door de lokale
BouwPartners sterker te maken.
We maken er werk van dat de vakman
nog efficiënter zijn materialen kan
inkopen: met vakkundig advies en onestop-shopping. In één bezoek haalt hij
alle materialen die hij nodig heeft.”
Marc benadrukt de inkoopkracht:
“De goede inkoopcondities en scherpe
prijzen blijven. Ook de marketingondersteuning blijft ongewijzigd.
Wij zorgen ervoor dat de vakman zijn
lokale BouwPartner ook online goed
kan vinden. Productspecificaties en
handleidingen op internet, publicaties
op social media, aanbiedingen,

de website en dit Bouwblad. Onze
BouwPartners hebben hier geen
omkijken naar en kunnen zich volledig
concentreren op goede service, advies
en begeleiding van de vakman in de
shop”. Kees: “We leveren als vanouds
alleen de beste materialen en gereedschappen van topkwaliteit. Dat kan
een A-merk zijn of een product van ons
eigen private label.”

ProfPartner
“Met de naamswijziging hebben we
ook de ontwikkeling van onze
private labelproducten onder de
loep genomen. De professionele
kwaliteit en sympathieke prijsstelling
zijn uiteraard gebleven. Maar de
verpakkingen waren wel aan een
opfrisbeurt toe. Tevens heeft het label
een eigen, herkenbare naam gekregen.
We zijn er trots op dat we in de loop
van 2021 de producten van ProfPartner
in de BouwPartner shops kunnen
introduceren”, vertelt Marc.

Marc Simonis
Brand- en Formulemanager

“Al met al dus flink wat veranderingen
terwijl het vertrouwde van onze
groothandel blijft. De naamswijziging
is al in gang gezet en zal binnenkort
ook in de shop en op de gevels
zichtbaar zijn. Medio 2021 verwachten
we dat project af te ronden. Hiermee
zetten wij als organisatie flinke stappen
op het gebied van zichtbaarheid en
herkenbaarheid als professionele
partner voor de vakman in de bouw.
We hopen dat iedereen er net zo
enthousiast over zal zijn als wij”, besluit
Kees.
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Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen

WET KWALITEITSBORGING
VOOR HET BOUWEN

Krijgen gebruikers de kwaliteit waar ze voor betalen?

Ben jij al gestart met de
Wkb voorbereidingen?

Ja

Nee

Proefperiode
In BouwBlad nr. 4 hebben we de nieuwe wet al kort
aangestipt. Nog even samengevat: 2021 is een overgangsperiode waarin een klein percentage van de bouwwerken
getoetst zal gaan worden in het kader van deze wet.
Insiders geven aan dat 2021 ook in inhoudelijk opzicht een
proefperiode is. Met ingang van januari 2022 gaat de wet
definitief in. Iedere bouwprofessional krijgt te maken met
deze nieuwe wet. Jij ook!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geldt vanaf 2022 voor de
minst risicovolle gebouwen. De WKB SERVICES zorgen ervoor dat jij een
Wkb-dossier kan opbouwen. Welke WKB SERVICE past het beste bij jou?

In welke fase
bevindt het
bouwproject
zich

Belangrijke
vragen om
te stellen
als onderaannemer

ONTWERP EN
WERKVOORBEREIDING

OPLEVERING
De opdrachtgever ontvangt

Voor de vergunningaanvraag wordt de

het opleverdossier en levert

keuze gemaakt voor de kwaliteitsborger

deze aan bij de gemeente.

en het instrument.

Is het

Wil de (hoofd)

Wil jij aantonen

Werkt de

Wil de aan-

project in

aannemer

dat alle werk-

kwaliteits-

nemer van

de (voor)

van jou

zaamheden kundig

borger

bijvoorbeeld

ontwerpfase?

NEE

gevalideerd

JA

advies en

uitgevoerd zijn?

JA

informatie

JA

Keuze
voor WBK
SERVICES

UITVOERING

met de
instru-

JA

het dak of
de installatie

menten

een volledig
dossier van

voor het

Wil de hoofdaan-

TIS of

Wkb-dossier

nemer dat jouw

SWK?

ontvangen?
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getoetst is?

ontvangen?

NEE

JA

UBBINK ADVIES

NEE

JA

NEE

ontwerp tot

JA

JA
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www.ubbink.nl

Meer informatie over de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen?
www.bouwpartner.com/wkb

Als het oersterk
moet zijn

Kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger is een onafhankelijke ‘kwaliteitscontroleur’ die als zelfstandige werkt of aangesloten is
bij een bureau. Je zou het kunnen vergelijken met de
constructeur in de bouw. De opdrachtgever moet bij het
indienen van de vergunningsaanvraag bij de gemeente
aangeven welke kwaliteitsborger de bouw begeleidt en
welk toetsingsinstrument gehanteerd wordt. De kwaliteitsborger heeft een bouwtechnische achtergrond en ziet erop
toe dat de opdrachtgever het gebouw krijgt dat hem is
beloofd. Om dat te waarborgen toetst en controleert de
kwaliteits-borger bij alle stappen van het bouwproces zaken
als tekeningen en adviesrapporten. Tijdens de bouw houdt
hij toezicht op de kwaliteit en bij de oplevering stelt hij een
verklaring op dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde
eisen.

Aansprakelijkheid

info@ubbink.nl •

Die aansprakelijkheid gaat over het bouwwerk en de
installaties. Denk bijvoorbeeld aan het functioneren van
ramen en klimaatinstallaties. Functioneren die niet zoals
de gebruiker dat mag verwachten, dan is de aannemer
hier primair verantwoordelijk voor en kan hij zijn onderaannemers aanspreken.

Nieuwe wet, nieuwe regels
Aannemers en onderaannemers zijn verplicht om aan te
tonen dat zij conform het Bouwbesluit 2012 werken.
Dat is nu zo en dat blijft zo. Met de Wkb komen er een paar
aspecten bij: namelijk uitbreiding van de aansprakelijkheid
en de verplichting voor de (onder)aannemer om een
kwaliteitsborger in de arm te nemen en een dossier bij te
houden.
Wie zich gaat verdiepen in de nieuwe wet, komt dus
een aantal ‘nieuwe’ begrippen tegen. En zoals eerder al
gezegd: nog niet alles is helder. Als je vragen hebt dan
kun je natuurlijk altijd terecht bij jouw BouwPartner. In de
komende edities van het BouwBlad blijven we aandacht
besteden aan de wet, lichten we zaken toe en helpen we je
met het vinden van informatie.

Een andere belangrijke wijziging is de uitbreiding van de
aansprakelijkheid van aannemers voor verborgen gebreken.
Daardoor wordt de positie van opdrachtgevers versterkt.

Ubbink Nederland •

Opdrachtgevers kunnen in dit geval particulieren zijn, maar
ook vastgoedondernemers en woningbouwcorporaties.

Voor het uitvlakken en afwerken
van wanden heb je krachtpatsers
nodig. Breng de oersterke
stucmortel Planitop Raso Max
aan in een systeem en je krijgt
gegarandeerd het allerbeste
resultaat!
Ontdek het op www.mapei.nl
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Zink!

RHEINZINK is een materiaal dat al decennia
lang wordt toegepast. Het heeft een chique
uitstraling, behoeft vrijwel geen onderhoud
en gaat tientallen jaren mee.
Het is een circulair bouwmateriaal bij uitstek

CRADLE TO CRADLE

omdat het volledig hergebruikt kan worden
en een hoge restwaarde heeft.
Zink is tegenwoordig ook makkelijk zelf te
monteren, door de vele standaard producten
die niet meer gesoldeerd hoeven te worden.

Bouwen wordt steeds duurzamer. De PANDSER
EPDM stroken zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Alle gebruikte materialen worden na
hun leven in het ene product nuttig ingezet in
een ander product. PANDSER EPDM-stroken zijn
duurzaam, UV-bestendig, flexibel en bevatten
geen talk.

PASTEL KLEURENTREND

HOUTLOOK

2021 is het jaar van de pastelkleuren. Maar dan niet als lief
en zoetsappig geheel, maar
in combinatie met andere
kleuren. Bijvoorbeeld krachtig
blauw of paars. Ook stoere
natuurtinten gaan goed
samen met de zachtere
pastels.

Keramische houtlook tegels hebben een
enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn
op het oog nog amper te onderscheiden van
hout. De warme uitstraling gecombineerd met
de voordelen van keramische tegels, zorgen
ervoor dat we deze tegels steeds meer in het
interieur zien terugkomen. BouwPartner biedt
een ruime keuze in professionele tegels.
www.kalysta.nl

S
D
N
E
R
T
N
E
S
W
NIEU

Lijmen goot
De RHEINZINK mastgoot is naast
te solderen ook prima te lijmen.
Met de speciale RHEINZINK zuurvrije
kit kan een zeer sterke en duurzame
verbinding gemaakt worden.

SLIM ISOLEREN

In een tijd waar duurzaamheid een ‘hot item’ is,
krijgt de isolatie van
woningen extra veel aandacht.
Met de innovatieve beugels van Gecko
doe je dit op een snelle en eenvoudige manier!
www.gecko-fix.com

Stift wrong beugel
Gebruik voor de montage van
de buis de bevestigingsset
met zinken beugel en dubbele
overschuifwrong.

POWER TO THE PARTNERS

Regentonklep
Voor het vullen van een regenton is
de regentonklep een prima oplossing.
De regentonklep kan gesloten worden
en bevat een rvs bladvanger.
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De DeWALT XR FLEXVOLT is een accupack systeem ontwikkeld met het doel
snoeren en generatoren in de bouw
overbodig te maken. Met deze super accu
beschik je over de power van 54V voor
het complete XR FLEXVOLT assortiment.
Daarnaast is de accu volledig compatibel
met het 18Vplatform van DeWALT.

INDUSTRIËLE LOOK

Minimalistische binnendeuren passen perfect bij
de populaire industriële
look. Deze deuren geven
een interieur een stoer
en open karakter. Kijk op
www.skantrae.com voor
de mogelijkheden.
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STERK MERK
VOOR DE VAKMAN

Je kent de professionele producten van
ons eigen merk BPG. A-kwaliteit voor
een sympathieke prijs. Met de naamswijziging van BPG in BouwPartner
hebben wij deze productlijn volledig op
de schop genomen. Ons eigen merk heet
voortaan ProfPartner. Voor de vakman.

In de shop

QR-code

Voorlopig zul je bij je lokale BouwPartner
nog de ‘oude vertrouwde’ BPG-producten
in de schappen vinden. Deze voorraad
zal gedurende 2021 vervangen worden
door de nieuwe lijn. Dit zal in stappen
gebeuren ‘zolang de voorraad strekt’.

Als vakman wil je soms nét iets meer
weten dan wat er op de verpakking
staat. Je kunt daarvoor uiteraard altijd
terecht bij je lokale BouwPartner. En om
het je nog makkelijker te maken bevat
elke verpakking en etiket een QR-code
die je scant met je telefoon om naar de
specifieke productpagina op de website
te gaan. Hier vind je uitgebreidere
gebruiksinformatie zoals verwerkingsen veiligheidsvoorschriften. Alles
overzichtelijk in een productblad.

Kwaliteit
Nieuwe naam en verpakking
Alle verpakkingen en etiketten hebben
een compleet nieuwe uitstraling
gekregen in dezelfde kleurstellingen
als BouwPartner. Helder van opzet en
daardoor in een oogopslag herkenbaar.
Vaste vermelding op elke verpakking is
de toevoeging ‘voor de vakman’ achter
de productnaam. Zo is 100% duidelijk
voor wie wij deze productlijn ontwikkeld
hebben.
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We veranderen de naam en de
verpakkingen. De producten blijven
echter exact hetzelfde, met dezelfde
specificaties. Jij hoeft je manier van
werken dus niet aan te passen.

• LIJM-KIT-PUR
• FOLIE
• ZAKGOED
• VERF
• STUCEN
• BOUWCHEMIE
• IJZERWAREN

Herkenbaar
De productlijn heeft een uniforme
uitstraling, maar om verschillende
productgroepen goed van elkaar te
onderscheiden krijgen deze een eigen
steunkleur. Op die manier vind je sneller
het product dat je zoekt.

Bekijk het volledige
ProfPartner-assortiment op
PROFPARTNER.NL
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waar je met de auto naar binnen rijdt
en al je materialen kunt inladen. Dat is
echt een hele verbetering, zowel voor
ons als voor onze klanten.”

Nieuw Leven kiest
voor BouwPartner

Nieuwe naam, vertrouwde
partner
“Met de verhuizing naar een ruimere
locatie hebben we ons tevens
aangesloten bij de BouwPartnerformule. Wij waren al een partner
voor de lokale bouwbranche, maar nu
we deel uitmaken van BouwPartner
kunnen we dit op alle fronten verder
uitbreiden”, legt Wim uit.

Wim Veerman en Martin Schilder hebben het druk.
Tijdens ons interview is de verbouwing van het
nieuwe pand in Volendam in volle gang. In week 01
van 2021 zijn de deuren van de nieuwe, grote locatie
geopend.

“Dat partnership binnen een grote
formule levert ons veel voordelen op.
Denk alleen al aan de inkoopkracht
van een formule met zo’n 40 leden.
Daar profiteren wij als leverancier van
en daarmee onze klanten uiteraard
ook”, zegt Martin.

Historie
‘Nieuw Leven’, dat is een ongewone,
bijna poëtische naam voor een
leverancier van bouwmaterialen.
Wim en Martin nemen ons mee, terug
in de tijd. Hun voorouders startten
vlak na de Tweede Wereldoorlog in
1946 een bouwmaterialenhandel.
De Volendammers waren blij dat de
oorlog voorbij was en dat ze de draad
van het leven weer konden oppakken.
Huizen waren beschadigd en velen
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hadden de wens om hun huis, dat
zoveel te verduren had gehad in
de afgelopen vijf jaren, in ere te
herstellen. Zo kreeg de bouwmaterialenhandel de naam ‘Nieuw
Leven’. Dat de voorouders van Wim
en Martin niet kozen voor een familienaam voor hun onderneming is best
opmerkelijk. Ze wilden niet dat de
naam van het bedrijf door huwelijken
en eventuele overnames zou

veranderen en legden met Nieuw
Leven de naam vast voor volgende
generaties. In 2011 nemen Wim en
Martin de bouwmaterialenhandel
over; de derde generatie Nieuw Leven.
“Volendammers zijn een bouwlustig
volk” vertelt Martin. “Nieuw Leven
groeide, net als Volendam. En niet
zo’n beetje. Het lijkt wel of het dorp
om ons heen gegroeid is”, zegt hij

gekscherend. “En daarmee komen
we meteen op de reden van de
verhuizing. In ons oude pand zaten
we letterlijk klem, uitbreiden kon écht
niet. Vanuit de nieuwe locatie kunnen
we veel beter voldoen aan de eisen
die de moderne vakman stelt aan een
leverancier. Het nieuwe pand heeft
het shop-in-shop principe waar de
vakman alle materialen in één keer
kan kopen. Er komt zelfs een drive-in

Wim en Martin zijn blij dat ze nu
geen omkijken meer hebben naar
marketingzaken. “Wij voelen ons op
dit onderwerp in goede handen bij
BouwPartner. Marketing is een vak
apart en dat moet je aan deskundigen
overlaten. De organisatie zorgt voor
een professionele website, reclamecampagnes, social media, narrowcasting
en alle andere zaken die ons zichtbaar
maken bij onze klanten. Onze klanten
kunnen op die manier eenvoudig de
informatie vinden waar ze behoefte
aan hebben. Dat zouden we zelf niet
voor elkaar krijgen”.

Eigen identiteit
Martin vult aan: “Een ander voordeel
van ons samenwerking met
BouwPartner is dat zij begrijpen waar
wij voor willen staan. Wij kunnen
gewoon ons zelf blijven en onze
eigen vertrouwde identiteit houden.
Dat vinden wij belangrijk.”

Actualiteit
“Jarenlang waren veel van onze
klanten particulieren die zelf klusten”
stelt Wim. “De laatste jaren zien
we dat mensen meer bouwzaken
uitbesteden aan professionals.
En die moderne vakmensen stellen
hoge eisen aan de kwaliteit van de
materialen waar ze mee werken.
Daarom voeren wij naast bekende
A-merken ook het private label
ProfPartner: professionele materialen
van topkwaliteit, met een goede prijs.”
“Net als wij vinden de professionals
in het bouwvak het prettig dat ze
kunnen terugvallen op een partner.
Dat betekent sparren over bijvoorbeeld
bouwzaken, innovatieve materialen,
duurzaamheid, isolatie en milieuzaken. Maar ook over wet- en
regelgeving of juridische aspecten.
Die kennis hebben wij uiteraard niet
altijd allemaal zelf in huis. Dan is het
fijn dat we in die gevallen een beroep
kunnen doen op onze BouwPartner.”
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Thermische isolatie aantonen
binnen nieuwe BENG-normering
Van papier naar praktijk

Per 1 januari 2021 verandert met de BENG-normering de energieprestatienorm maar ook de bewijslast.
Luchtdichtheid bijvoorbeeld moet niet alleen kloppen op papier, maar ook worden aangetoond met
berekeningen, foto’s en aanschafbewijs van gebruikte materialen.
Gevolgen voor isolatie
Hoewel de teugels zijn
aangehaald en BENG is
geïntroduceerd, veranderen
de isolatie-eisen niet zo
gek veel. Voor gevels bij
nieuwbouw is eerder sprake
van een aansluiting bij
Europese rekenmethoden van
4,5 naar 4,7 m2.K/W. Maar
de gevolgen voor de manier
waarop we isoleren, komen nu
wel in een ander daglicht.
BENG en bewijsvoering
De eisen voor Bijna
Energieneutrale Gebouwen
vervangen de EPC en zijn
gebaseerd op de nieuwe
rekenmethode NTA 8800.
In tegenstelling tot de
EPC, kijkt BENG naar de
energiebehoefte van een
gebouw in kwh per vierkante
meter per jaar voor verwarmen
en koelen. Inmiddels is bij de
meeste partijen wel bekend
dat BENG aan de hand van

een aantal variabelen komt
tot de totale energieprestatie
van een gebouw (BENG 1, 2
en 3). Maar met BENG komt
er ook veel meer aandacht
voor aansluitingen en of de
Rc-waarde die op papier staat
ook in de praktijk gehaald
wordt. En die moet je als
verwerker kunnen aantonen
met bewijsmateriaal.
Hulp bij BENG
Met de glaswolplaat TP 432KD
(140 mm dik) van Knauf
Insulation voldoe je aan de
vereiste Rc van 4,7 m2.K/W.
Een plaat die perfect past
in de gemiddelde spouw bij
nieuwbouw. De glaswolplaten
sluiten door de flexibele
vezelstructuur heel goed aan
op het binnenspouwblad.
Zo voorkom je een valse
luchtspouw die met harde
isolatiematerialen sneller
ontstaan. Hetzelfde geldt voor
bouwelementen als kozijnen.

Met de Rc-calculator van
Knauf Insulation bereken je
snel en eenvoudig conform
de NTA 8800 wat nodig is
en deze voeg je direct in je
bouwdossier. Makkelijker kan
het niet.
Als je wilt weten hoe je de
TP 432KD het best verwerkt,
bekijk dan eens de handige
tips op onze website.

Soepele
verwerking én
zonder jeuk
Met de glaswol van
Knauf Insulation haal
je niet alleen met
gemak de thermische
prestatie, het werkt
ook gewoon heel
prettig. Want dankzij
de Ecose® Technology
is er geen jeuk, geen
stof, geen geur. Isolatie
zonder irritatie dus.
Het is makkelijk op
maat te snijden en
voelt zacht aan. Want
ook met nieuwe op
regels op papier, moet
werken in de praktijk
leuk blijven!

www.knaufinsulation.nl
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Efficiënt,
flexibel en
duurzaam

15%
KORTING

ConstruQ is een unieke werkwijze voor conceptbouwen.
Het combineert houtskeletbouw (HSB) met een betonnen
verdiepingsvloer. Het beste van twee werelden met de
voordelen van prefab bouwsystemen. Met dit concept
helpen we onze klanten (aannemers en zzp’ers) om hun
bouwcapaciteit te vergroten en de bouwsnelheid een
flinke boost te geven.

15% korting op alle Skantrae luxe
binnendeuren!
• Massieve binnendeuren
SKS 231

SKS 1235

SKS 2240

• Breed matenprogramma met diverse glassoorten
• Leverbaar van gegrond tot afgelakt
• FSC® en KOMO gecertificeerd

Conceptwoningen
Er is een tiental mooie ontwerpen gemaakt; ze zijn te bouwen
zijn met de modules die ConstruQ in serie produceert. Van
jaren ‘30 stijl tot minimalistisch design. Standaard, maar ook
weer niet. Want op het gebied van bouwvolume en afwerking
valt er nog van alles te kiezen. De gepresenteerde bouwstijlen
zijn namelijk geheel flexibel op te bouwen en in te delen.

invloed van weer en wind en worden de onderdelen ter plekke
passend gemaakt en gecontroleerd. De onderdelen arriveren
genummerd - als een soort bouwpakket - op de bouwplaats.
• Betonnen verdiepingsvloeren: grote overspanningen van
wel 10 meter zijn mogelijk met behoud van perfecte
geluidsisolatie
• Houten skelet: duurzaam, hoge isolatiewaarde,
energiezuinig
• Kunststof ramen en deuren: perfect passend bij het type
woning en ze voldoen aan alle bouwnormen
• ConstruQ portal: bouwtekeningen, werkvoorbereiding,
milieutoetsingen, EPC-berekeningen, daglichtbepaling en
zelfs de vergunningsaanvraag
• Begeleiding door jouw lokale BouwPartner is mogelijk
gedurende het hele project.

Calculatietool

• Tot 10 jaar garantie

Voordat de bouw van de woning kan starten, moet er al veel
voorwerk gedaan zijn. Wij vinden het belangrijk dat de
aannemer zich vooral kan concentreren op de bouw. Vandaar
dat we achter een inlogsysteem een complete calculatietool
hebben staan, waarmee professionals hun eigen calculaties
voor de betreffende ConstruQ woningen kunnen opstellen en
aanpassen.

• Diverse bewerkingen en servicepakketten mogelijk

Benieuwd naar de voorbeeldwoningen en de werkwijze van
ConstruQ conceptbouwen?
Jouw lokale BouwPartner geeft
je graag meer informatie of ga
naar www.construq.nl

Optimaal productieproces
SKS 3253
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SSL 4004

Skantrae_adv_4PLUS_275x200_mm_korting_15.indd 1

De productie van de onderdelen van de woning gebeurt in de
fabriek, in serie met high tech apparatuur en onder optimale
omstandigheden. Op deze manier is er geen schadelijke

SKS 3453
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Rechtsbijstand Compleet
Rechtsbijstand Compleet

MAATWERK
Slechts
€ 200 per
Slechts
jaar voor
€ 200
alleper
raad
jaar
voor
en daad

Wat doen we?

Augustinus Prefabwapeningsstaal B.V. verzorgt de complete
uitwerking van de benodigde wapening. De wapening wordt
als bouwpakket op de bouwplaats geleverd. Het bouwpakket
bestaat naast de wapening uit de afstandhouders en koppelwapening. Op uw verzoek wordt de sparingswapening, paalmisstanden en overige wensen meegeleverd. Eenvoudig en
compleet, u zorgt voor de actuele tekeningen, wij dragen zorg
voor de wapening.

alle raad
en daad

Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Welke toepassingen?

Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Bij het aanleveren van bouwpakketten kunt u denken aan:

FUNDERINGEN | KELDERS | VLOEREN
Wat is uw voordeel?

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet
overkomt
elke
zelfstandig
niet
betaalt,Het
ruzie
over de
kwaliteit
van ondernemer:
werk, gedoeeen
overopdrachtgever
meerwerk ofdie
een
betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk of een
verzekeraar die niet uitkeert. Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij
verzekeraar die niet uitkeert. Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij
al deze problemen. En dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die je
al deze problemen. En dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die je
veel beter kunt besteden aan jouw vak!
veel beter kunt besteden aan jouw vak!
Wij nemen
je zaak
en gaan
zo nodig
voor
je naar
dederechter.
Wij nemen
je serieus
zaak serieus
en gaan
zo nodig
voor
je naar
rechter.Alle
Alle
kostenkosten
voor advocaten,
incassobureaus
en
proceskosten
zijn
voor advocaten, incassobureaus en proceskosten zijninbegrepen.
inbegrepen.
Meer informatie?
Bel 0348
439 439
000000
of ga
zelfstandigenbouw.nl
Meer informatie?
Bel 0348
of naar
ga naar
zelfstandigenbouw.nl

Bent u op de bouwplaats ook zoveel tijd kwijt met vlechten,
knippen en slijpen?
Wij zorgen ervoor dat we dit reduceren tot minimaal, hetgeen
u tijdsbesparing oplevert.
De wapening wordt inclusief een uitgewerkte tekening
geleverd, zodat iedereen het kan monteren.
Praktisch en Arbovriendelijk, omdat we ook aan uw toekomst
denken.

Voor slechts € 200 per jaar

Voor slechts € 200 per jaar

Inclusief gerechtelijke procedure

Inclusief gerechtelijke procedure

Dehelft
helftgoedkoper
goedkoper
t.o.v.
zakelijke
rechtsbijstandsverzekeringen
De
t.o.v.
zakelijke
rechtsbijstandsverzekeringen
Professioneel
advies
gespecialiseerde
advocaten
Professioneel
advies
vanvan
gespecialiseerde
advocaten

PRAKTISCH
TIJDBESPAREND
KOSTENBESPAREND
ARBOVRIENDELIJK
EENVOUDIG

Meld
1 februari
2021
Meldjejeaan
aanvóór
vóór
1 februari
2021
met
kortingscode
KORTINGRBC.
met kortingscode KORTINGRBC.
Je
gratis.
Jekrijgt
krijgtdan
dan3 3maanden
maanden
gratis.

Hoe werkt het?

1. Stuur ons een actuele tekening met de juiste maatvoering en 		
details
2. Wij werken een bouwpakket voor u uit.
3. U ontvangt een bevestiging, buigstaat en tekening.
4. U controleert en geeft akkoord.
5. Wij zorgen voor JUST-IN-TIME levering.

Wat ontvangt u?

• Montageplan van de wapening.
• Schetsen van de geprefabriceerde onderdelen.
• Buigstaat van alle wapening.

Wie kan dit?

Elke zzp’er, mkb’er, particulier.
Elke aannemer, zelfstandige en vlechter.
Samen met onze partners ontzorgen we de eindgebruiker.

Wat garanderen wij?

KWALITEIT
SNELHEID
BETROUWBAAR
KOMO
LEVERING IN NL / BE
COMPLEET BOUWPAKKET
U stuurt ons de tekeningen, wij doen de rest!

zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl
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Is dit uw
probleem?
Wij hebben
de oplossing!
Witte kalkuitbloei

Vergrauwing

Volgens Henk Goldberg, eigenaar van BMholland, is deze
kalkuitbloei meestal het gevolg van voegen of metselen onder
ongunstige weersomstandigheden. BMholland ontwikkelde
een product voor het veilig verwijderen van deze witte uitbloei.
Dit product wordt ook aanbevolen door de baksteen- en
mortelindustrie.
Vergrauwing
Een andere vorm van uitbloei is vergrauwing. Deze storende
witte waas, anders dan de kalkuitbloei, ontstaat pas na
maanden of zelfs jaren op bestaand metselwerk.
Henk Goldberg: “Vergrauwing komt vooral voor op de
regenzijde van de woning. Hiervoor bestaat geen kant-en-klaar
product. In dit geval behandelt BMholland de gevel met zeer
fijne glasparels.

Maximale ontwerpvrijheid
met optimaal
verwerkersgemak
Voor een gezond binnenklimaat!

Het Ubbink Air Excellent luchtverdeelsysteem is een innovatief,
flexibel en modulair systeem, dat
geschikt is voor alle mechanische
ventilatiesystemen met of zonder
warmteterugwinning.

Dit heb je vast wel eens gezien op gemetselde gevels.
Witte uitbloei en lelijke witte vlekken, die ontstaan tijdens
of na oplevering van een nieuwbouw project.
Er zijn twee vormen van uitbloei:
Witte kalkuitbloei
Je ziet het regelmatig op de prachtige buitengevel van een
nieuwbouwhuis: witte vlekken. Een doorn in het oog van
aannemers.

AIR EXCELLENT LUCHTVERDEELSYSTEEM

Energieneutraal en duurzaam
bouwen is de norm van vandaag.
Met het Air Excellent luchtverdeelsysteem helpt Ubbink ontwerpers,
bouwers en installateurs bij het
realiseren van een gezond
binnenklimaat.

Meer
informatie
over Air
Excellent

Voordelen Air Excellent luchtverdeelsysteem:
Impregneren
Vervolgens is het noodzakelijk om de gevel te impregneren.
Het impregneermiddel geeft stenen gevelconstructies een
hydrofobe (waterafstotende) eigenschap. Daardoor is het
gevelmateriaal waterafstotend en dampdoorlatend.
Dankzij deze waterafstotende beschermlaag is vergrauwing
verleden tijd.

|

Is gemaakt van hoogwaardig kunststof

|

Is anti-statisch en anti-bacterieel

|

Ronde en halfronde kanalen combineren

|

Maximale flexibiliteit bij het installeren

|

Optimale ontwerpvrijheid

BMholland B.V. is niet alleen uitvoerder maar ook distributeur van kwaliteitsproducten
voor reiniging, schoonmaak en gevelonderhoud. Je vindt ze bij je lokale BouwPartner.

Ubbink Nederland
info@ubbink.nl •
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www.ubbink.nl
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45,-

37,-

29,-

39,90
Zwaluw Ultra High Tack wit
290ml 6 stuks in Smart BOX
•
•
•
•

Ultra hoge aanvangshechting
Vlekvrij, ook op poreuze ondergronden
Verlijmt zware metalen zonder te fixeren
Hoge eindsterkte en mechanische
weerstand
• Duurzaam elastisch

GR A

H a n d p TI S
is
M K 5 s too l
kelet

Vetec Keramische
• 230 V
ventilatorkachel KK1.8 • 1800 watt

62,-

49,62,50
Stanley Fatmax open
gereedschapszak 18 inch

29,95

113,-

95,-

Vetec Keramische
• 230 V
ventilatorkachel KK3.0 • 3000 watt

70,GRATI

ha n d z

S

aa g

54,-

Swinko mixer
MXT 100.1
• 1100 watt
• incl. garde model 		
Z-120mm

Vetec Electrische
Heater VK3.3

BOUWPARTNER.COM
@jouw.bouwpartner
@bouwpartner

• 230 V
• 3300 watt
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