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Wat houdt de Wet 
kwaliteitsborging
voor jou in?

Dicht bij de mensen

Bouwen doe 
je samen

199,-
 

159,-

Nu met GRATIS2e cirkel-zaagblad

DeWALT 18V XR  
brushless cirkelzaag  
DCS571NT-XJ
 
• 800 watt machine vermogen 
• Cirkelzaagblad 115x10mm
• Geschikt voor hout, pvc en cement board
• Motorrem en stofblaasfunctie
• Incl. een TSTAK-koffer

 
 



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

Beste lezer, 
 
Het dragen van mondkapjes, het wassen van handen en het bewaren van 
anderhalve meter afstand behoren inmiddels tot onze dagelijkse routine. 
Ondanks alles zorgen wij er, als essentiële bouwmaterialenhandel, samen 
met jou voor dat bouwend Nederland actief is en blijft.  
 
Dat is niet altijd even makkelijk: als gevolg van de pandemie hebben we 
te maken met een onstabiele grondstoffenmarkt. Daardoor varieert de 
beschikbaarheid van diverse productgroepen, waardoor levertijden  
kunnen oplopen en beschikbaarheid en prijzen onder druk staan.  
Als BouwPartner volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en blijven 
wij ons continu inspannen om ervoor te zorgen dat jij je kunt blijven 
concentreren op het uitvoeren van je klus. 
 
De 7e editie van het BouwBlad staat boordevol handige bouwtips, 
trends, acties en klantverhalen. Allemaal informatie waar je als vakman 
je voordeel mee kunt doen. Vergeet ook zeker niet regelmatig op onze 
website www.bouwpartner.com en socials te kijken. 
 
Veel kijk- en leesplezier. 
 
Marc Simonis 
Brand- & Formulemanager 

In 10 stappen écht 
waterdicht

Ontdek het op www.mapei.nl

Voor een waterdichte badkamer
heb je krachtpatsers nodig. 
Gebruik de complete Mapegum 
WPS Kit Plus in een systeem 
en je krijgt gegarandeerd het 
allerbeste resultaat!

Klikken, 
klaar,
schilderen 
maar!

De klikbare wand panelen die altijd goed uit de verf komen!

Walls2Paint is een product van RET Bouwproducten. 

Heeft u vragen over Walls2Paint? Neemt u dan gerust contact met ons op via www.retbouwproducten.nl 

of bel ons op 030-2455555.

  Supersnel een strakke wand
  Handig en snel kliksysteem
  Volledige keuzevrijheid in afwerking
  Direct overschilderbaar zonder primer
  Schone opbouw zonder stof en afval
  Ruimte snel weer gebruiksklaar

P O W E R E D  B Y 
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BRANCHE INFO

 
 
 
 
 
 

Ronald Engel van aannemersbedrijf 
Engel Bouw en Advies kan er over  
meepraten. Het kostte hem zes  
maanden om een omgevings- 
vergunning te krijgen voor de bouw 
van een villa in Bloemendaal, in een 
natura 2000 gebied waar strenge  
stikstofnormen gelden.  

 
Berekeningen 
Engel: “Die villa komt in de plaats van 
een bestaand pand. Dat wordt helemaal 
gesloopt en de nieuwe villa krijgt 
vrijwel dezelfde afmetingen. Voor de 
omgevingsvergunning hebben we de 
bouwtekening, de constructie- 
berekeningen, de BENG-berekeningen, 
de MPG-berekeningen en de stikstof- 
berekeningen aangeleverd. 
 
In de eerste tekening en berekeningen 
zijn we uitgegaan van betonvloeren op 
de verdiepingen. Want de MPG stuurt 
aan op het gebruik van beton. Maar 
dat botste met de stikstofregels en we 
moesten het vervangen door CTL hout. 
Nieuwe tekeningen en berekeningen 
gemaakt. Maar dat pakt dan weer 
slecht uit voor de MPG. 
 
Zelf uitzoeken 
Pas je iets aan om beter aan de ene 
milieu-eis te voldoen, dan kan dat  
averechts uitpakken voor een andere  
milieuregel. Het punt is dat de  
gemeente de omgevingsvergunning 
niet in zijn totaliteit bekijkt maar alle 
onderdelen los van elkaar toetst. Dan 
krijg je dit soort problemen en die  
spelen niet alleen in natura 2000  
gebieden maar bij alle bouwprojecten. 
En als aannemer moet je zelf maar 

uitzoeken aan welke touwtjes je moet 
trekken om het geheel in orde te 
hebben. 
 
Meedenken 
Vroeger kon je bij het aanvragen van 
een vergunning van te voren met de 
gemeente aan tafel gaan zitten om 
zaken door te praten, advies te vragen. 
Nu niet meer. Gemeenten hebben 
geen tijd en/of hebben de kennis niet 
in huis.  
Het zou al een hele verbetering zijn als 
gemeenten weer met ons mee denken. 
Maar uiteindelijk moet natuurlijk iets 
gedaan worden aan de tegenstrijdige 
regels.”

www.zelfstandigenbouw.nl

Interview met Ronald Engel 
Zelfstandig ondernemer in de bouw en
lid van Zelfstandigen Bouw

Tegenstrijdige wetten en regels  
maken van het aanvragen van een 
omgevingsvergunning een hele  
puzzel. De BENG-norm, de MPG-
norm, stikstofregels: om een  
omgevingsvergunning te krijgen 
moet je aan al deze milieu-eisen  
voldoen. Maar dat gaat bijna niet 
want die eisen staan soms haaks  
op elkaar. Heeft volgens de ene regel 
het gebruik van beton de voorkeur, 
dan moet je volgens de andere regel 
juist hout gebruiken. Ga er maar aan 
staan als aannemer.

Tegenstrijdige  
regels
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In de regio Oss zijn ze al jarenlang een 
begrip en vertrouwde partner op het 
gebied van hout- en bouwmaterialen voor 
de vakman: Heurkens Bouwmaterialen.  
Van vakkundig advies en een ruim 
assortiment professionele materialen tot 
een kop koffie om de dag goed te beginnen. 
Alles onder één dak. En met de tweede 
generatie aan het roer dat in alles ademt  
één grote familie te zijn. Niet alleen binnen 
het bedrijf, ook ver daarbuiten. Want: 
bouwen doe je samen.  
 
Een gesprek met Roy Heurkens en Toine 
van Wijchen over hoe belangrijk plezier, 
vertrouwen en samenwerken in de bouw is.

“De passie voor het vak dat door 
onze ouders is doorgegeven aan mijn 
broer Bas en mij, in combinatie met 
servicegerichtheid, zit bij iedereen 
die bij ons werkt in het DNA. Maar 
het is vooral de laagdrempeligheid 
en de oprechte aandacht voor elkaar 
en onze klanten dat mensen in hun 
kracht zet”, zegt Roy Heurkens. “Zo 
ontstaan mooie dingen. Niet alleen 
voor maar juist ook mét onze klanten. 
Wij geloven dat het belangrijk is dat 
mensen dingen doen waar ze plezier 

in hebben en goed in zijn. Zodat ze 
goed in hun vel zitten en dit ook 
uitstralen. Of je in het magazijn werkt, 
in de winkel of op kantoor, plezier in 
wat we doen is wat ons verbindt. Dat 
straalt uit op onze klanten. En blije 
klanten, daar doen we het voor.” 
 
Familiebedrijf en BouwPartner 
De ouders van de huidige directeuren 
Roy en Bas Heurkens richtten in 1979 
Heurkens Zelfbouw op in Megen.  
Na een paar jaar verplaatst het bedrijf 

zich naar Berghem waar het nog 
steeds gevestigd is. Bewust. Centraal 
en goed bereikbaar gelegen tussen 
de kleinere kernen. Ondertussen 
is het bedrijf uitgegroeid tot een 
bouwmarkt die groot genoeg is 
om een goede klantenservice te 
garanderen en klein genoeg om 
een persoonlijke betrokkenheid te 
verzekeren. “We zijn er trots op een 
familiebedrijf met een mooie historie 
te zijn. Waar partnership met onze 
klanten voorop staat. We kijken 

Bouwen doe je samen
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daarbij altijd vooruit. Volgen trends 
en ontwikkelingen. Op het gebied 
van materialen en gereedschappen, 
maar ook wat betreft bedrijfsvoering. 
Vanuit die visie hebben wij besloten 
ons aan te sluiten bij de landelijke 
formule BouwPartner. We blijven een 
zelfstandige onderneming, maar door 
de aansluiting kunnen wij onze klanten 
nog beter voorzien van advies bij alles 
waar ze in de bouw mee te maken 
krijgen. Van materiaalkeuze tot 
regelgeving. Die ondersteuning zorgt 

ervoor dat onze klanten zich volledig 
kunnen focussen op hun werk. Daar 
draait het om.” 

Samenwerking 
“Natuurlijk gaat het bij bouwprojecten 
om de concrete resultaten. Die zijn 
altijd het gevolg van goede samen-
werking tussen ons, de aannemer en/
of de zzp’er. Hoe beter die samen-
werking, des te succesvoller het 
resultaat. Dat lijkt een open deur, maar 
is dat in de praktijk lang niet altijd. 

Bij Heurkens richten wij ons op de 
vragen vanuit de markt. Eén van de 
redenen waarom we bijvoorbeeld al 
een jarenlange goede samenwerking 
hebben met Toine van Wijchen, is 
omdat we elkaar versterken.

Bouwbedrijf van Wijchen in Berghem 
is ooit begonnen als zzp’er en zocht 
op die manier de samenwerking met 
ons op. Door een visie te delen en ons 
te blijven ontwikkelen hebben we 
elkaar de afgelopen jaren   >> 

Bouwen doe je samen

Toine van Wijchen (l) en Roy Heurkens (r)

“Wij geloven dat 
het belangrijk is dat 
mensen dingen doen 
waar ze plezier in 
hebben”
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goed kunnen helpen en zijn we als 
bedrijven, maar ook als personen 
blijven groeien.” 
 
Toekomst 
De bouw voor nu en voor de toekomst 
is in de ogen van Roy en Toine een 
kwestie van maatwerk. Maar de 
eisen van deze tijd vergen ook meer. 
“Onderwerpen als duurzaamheid, 
snelheid en efficiëntie zullen naast de 
maat en de grootte van een bouwwerk 
een steeds grotere rol spelen”, aldus 
Toine. “Dan is het belangrijk om de 
juiste partners om je heen te hebben. 
Waar je goede afspraken mee kunt 
maken, op kunt vertrouwen en 
bouwen. Dat is voor ons de basis.”

Experimenteren en innoveren
Roy vult aan: “Het is mooi om te zien 
hoe Toine zich heeft ontwikkeld en 
zijn bedrijf heeft opgebouwd. En dat 

onze samenwerking daardoor ook 
verdiept is. Toine zag al snel in dat het 
op grotere schaal prefabriceren van 
onderdelen een positieve invloed heeft 
op de planning en de bouwtijd.”  
Toine: “In 2008 begon ik als zelfstandig 
timmerman en zag ik al snel in dat de 
traditionele bouw en prefab een goede 
combinatie vormen. Door de jaren 
heen heb ik mijn visie zo kunnen door 
ontwikkelen dat ik een bouwbedrijf 
en een bedrijf gespecialiseerd in 
prefab elementen heb opgericht. 
Onze kracht zit er met name in dat de 
prefab elementen die wij maken door 
ons bouwbedrijf worden gemonteerd. 
Zo kunnen we al onze expertise 
en vakmanschap van productie tot 
montage toepassen. Hierdoor ontstaat 
ook een enorme efficiëntie die 
aantrekkelijk is voor ons en zeker voor 
onze klanten.”
 

Toine wil voorloper zijn en doet dat 
door verder te experimenteren en te 
innoveren. In Heurkens vindt hij  
daarin de juiste partner. “Bouwen  
met hout is hot en heel functioneel. 
Het is duurzaam, het slaat CO2 op en  
is energieneutraal bouwen.  
Op dit moment loopt de bouwwereld 
aan tegen een houtschaarste. De hout-
prijzen schieten omhoog. Ook voor ons. 
Wij zien dat samen met Heurkens als 
een gezamenlijke uitdaging. Hoe kunnen
we samen in spelen op de huidige 
markt? Bij Heurkens hebben ze korte 
lijnen en kunnen ze snel schakelen. 
Ook dit komt onze samenwerking 
ten goede. Hoe je het ook wendt of 
keert, het heeft uiteraard alles te 
maken met kennis van zaken, maar 
begint altijd met een luisterend oor 
in de gesprekken rond de tafel en het 
begrijpen van elkaars uitdagingen. 
Dus ook daar vinden wij elkaar.” 

De bouw voor nu 
en voor de toekomst 
is een kwestie van 
maatwerk
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NIEUWS EN  
TRENDS

SLIMME VERLICHTING 

Simpel, intelligent en veilig. Ervaar de toekomst van verlichting voor je huis. 

Bedien je licht overal en geniet van de voordelen van slimme verlichting.

Meer op www.eglo.com

CIRCULAIR DROOGSTAPELEN
Wienerberger ClickBrick is een uniek, circulair 

bouwsysteem voor het droogstapelen van bak-

stenen. Met ClickBrick bouw je snel en makkelijk 

remontabele gevels. Met een duurzaam en 

esthetisch fraai eindresultaat. 

Meer op wienerberger.nl

BLACK IS BEAUTIFUL 

Zwart hang- en sluitwerk is de trend en geeft 

aan elk interieur, van klassiek tot industrieel, 

de finishing touch. AXA All-black

DUURZAAM DIMMEN
Solatube® introduceert een nieuwe manier voor het dimmen van 

daglicht. De elektrische daglichtdimmer werkt nu volledig op zonne-

energie. Hierdoor is de dimmer geheel draadloos te monteren.  

Dit systeem is een esthetisch verantwoorde en duurzame keus.  

Laat je licht schijnen op www.solatube.nl

VOOR DE VAKMAN
De nieuwe verpakkingen  

ProfPartner metselcement liggen  

in het schap bij jouw BouwPartner. 

Professioneel bouwmateriaal, 

voor een vriendelijke prijs. 

profpartner.nl

STOER ROOSTER
De ACO Slimline goot is nu ook 

beschikbaar in stoere cortenstalen 

uitvoering. Perfect passend bij 

bruin- en grijstinten bestrating. 

Vraag ernaar bij jouw BouwPartner, 

of kijk alvast op www.aco.nl

DAKPANSPRAY
Zaagkanten of beschadigingen aan dakpannen 

snel op kleur brengen? Nedsale Dakpanspray  

biedt de oplossing. Nieuw in ons assortiment! 

Kijk op www.nedsale.nl



8

Wat houdt de Wet 
Kwaliteitsborging  
voor jou in?

Een idee
De toekomstige opdracht-
gever heeft een idee voor 
een nieuw gebouw of een 
verbouwing en zoekt daarbij 
een partij, die hem kan helpen 
zijn idee uit te werken. Dat 
kan een architect zijn, maar 
ook een aannemer of een 
kennis.

Vergunningcheck
Als hij voldoende beeld heeft 
van wat hij zou willen, raad-
pleegt hij de vergunning-
check op omgevingsloket.nl 
om te bepalen of hij een 
vergunning nodig heeft. 
De vergunningcheck leidt 
hem door een aantal vragen 
waaruit blijkt of het werk 
vergunningplichtig is en 
in welke gevolgklasse zijn 
bouwwerk valt. 

Instrument voor  
kwaliteitsborging
Als zijn vergunningplichtige 
bouwwerk in de gevolgklasse 
1 valt, dan kan hij via de 
vergunningcheck direct in de 
openbare registers van de 
toelatingsorganisatie nagaan 
welke instrumenten voor  
kwaliteitsborging hij mag  
toepassen en welke kwaliteits-
borger daarvoor gekwalifi-
ceerd is. Dat wil zeggen op 
welke manier hij het werk 
moet laten controleren of 
het voldoet aan de voor-
schriften. De toelatings- 
organisatie is een rijksdienst 
die toeziet op de kwaliteits-
borging.

Kwaliteitsborger
Dat is nodig omdat in dat 
geval de gemeente niet 
meer toeziet op de bouw-
technische kwaliteit van zijn 

bouwwerk. Die taak heeft 
een deskundig kwaliteits-
borger. Dit kan een  
onafhankelijke deskundige 
zijn, maar in veel gevallen 
kan dat ook de architect of 
de aannemer zijn. Welke 
architecten of aannemers dat 
mogen staat in het register 
van de toelatingsorganisatie. 

Bouwaanvraag
Als het ontwerp zover is  
uitgewerkt dat duidelijk 
is hoe het er uit komt te 
zien, kan de bouwaanvraag 
met het bouwplan worden 
ingediend bij de gemeente. 
De gemeente beoordeelt het 
plan op eisen van welstand, 
of het past binnen het 
bestemmingsplan en of er 
geen gevaar ontstaat voor 
uw buren en passanten door 
uw bouwactiviteiten, maar 
niet op het voldoen aan de 

De kwaliteitsborger  

kan een onafhankelijke 

deskundige zijn, maar  

in veel gevallen kan dat 

ook de architect of  

de aannemer zijn. 

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting  

vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in. Als zzp-er of aannemer heb je hier vast al over 

gehoord. Aangezien deze nieuwe wet gevolgen heeft voor je werkwijze is het 

verstandig om je hier goed op voor te bereiden. We zullen de komende edities 

een onderdeel uit de Wkb uitlichten.  
 

De nieuwe procedure rondom de bouwaanvraag
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Scan de code  
voor een  
verhelderende  
video over de Wkb.

Wie? Acties Voorbereiding Uitvoering Gereedmelding & oplevering

Initiatiefnemer

Adviseur /  
architect

Aannemer

Kwaliteitsborger

Bevoegd gezag 
(gemeente)

Op grond van  
de Algemene wet 
bestuursrecht

Mededeling → 
gemeente  

werkzaamheden gereed

Lokale  
omstandighe
den en risico’s

Strijdigheid: 
geen verkla
ring mogelijk

Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging
Regulier bouwproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 18 december 2020 Ga naar www.rijksoverheid.nl/wkb voor de meest recente versie van dit schema

Activiteit Tussenresultaat Eindresultaat

Aanvraag 
vergunning 
omgevings

planactiviteit

Bouwmelding
(risicobeoordeling, 

borgingsplan, 
kwaliteits borger, 

instrument)

Ik wil iets 
bouwen!

Ruimtelijk 
ontwerp maken

Omgevings
vergunning OPA

  Toetsen aan 
omgevings plan

  Lokale risico’s en 
aandachtspunten 
kenbaar maken

Voorbereiden     
toezicht en handhaving Toezicht en handhaving

Beoordeling 
bouwplan

Uitvoeren 
borgingsplan
(Mede op basis van 

info aannemer)

Opvragen 
specifieke 

Informatie en 
planning

Verklaring 
kwaliteits borger

Voorbereiding 
bouw / risico
beoordeling

Start  
bouwwerk
zaamheden

Technische 
uitwerking 
bouwplan

Opdracht tot  
uitwerking, 

bouw en 
kwaliteits

borging

Vastgesteld 
borgingsplan

Beoordeling 
volledigheid 

bouwmelding

Beoordeling 
volledigheid 

gereed melding

Oplevering & 
start gebruik

Dossier bevoegd gezag

Dossieropbouw

Consumentendossier

Gebruik  
toegestaan

(twee weken na 
gereedmelding)

Gereedmelding 
(verklaring, dos-

sier bevoegd gezag, 
beheersmaatregelen 

specifieke risico’s)

Mededeling → 
gemeente 

start  
werkzaamheden

bouwtechnische voorschrif-
ten van het Bouwbesluit. 
De gemeente gaat wel na of 
het gekozen instrument voor 
kwaliteitsborging correct is 
voor dit bouwplan.

Start bouw
Als de gemeente akkoord 
gaat met het ingediende 
plan ontvangt de aanvrager 
de vergunning en kan het 
plan verder worden uit-
gewerkt. De aanvrager 
kan de opdrachtgever zijn 
of iemand die dat namens 
hem doet. Als hij dat nog 
niet gedaan heeft, zoekt de 
opdrachtgever een aan- 
nemer en een kwaliteits-
borger. De kwaliteitsborger 
bekijkt of het bouwplan vol- 
doet aan de bouwtechnische  

voorschriften van het Bouw-
besluit. Voordat met de 
bouwwerkzaamheden wordt 
begonnen moet de aanvrager 
aan de gemeente laten 
weten dat het werk gaat 
beginnen en wie de kwaliteits- 
borger is. De gemeente zal 
dan controleren of deze voor 
dit werk gekwalificeerd is. 

Bouwtoezicht
De gemeente houdt in de  
gaten of het bouwen niet te 
veel hinder veroorzaakt voor 
de omgeving, maar houdt 
geen toezicht op het bouwen 
zelf. Die taak is voor de 
kwaliteitsborger. Tijdens het 
werk ziet de kwaliteitsborger 
erop toe dat alles volgens de 
bouwvoorschriften wordt 
uitgevoerd. Eventuele  
afwijkingen meldt hij aan de 

aannemer en hij ziet erop toe 
dat de afwijkingen door de 
aannemer worden gecorri-
geerd.
 
Verklaring
Als het werk klaar is, levert 
de aannemer het werk op en 
overhandigt een set met  
gegevens aan de opdracht- 
gever, het opleverdossier.  
Intussen heeft de kwaliteits-
borger vastgesteld dat het 
werk aan de voorschriften 
voldoet en geeft hij een 
verklaring daarover af aan de 
opdrachtgever. De kwaliteits-
borger zal in de veel gevallen 
ook nagaan of het oplever-
dossier correct is en overeen-
komt met hetgeen is 
gebouwd. 

Gereedmelding
Nu rest de opdrachtgever 
nog één belangrijke taak. 
Hij moet de gemeente laten 
weten dat het werk gereed 
is en daarbij de verklaring, 
die hij heeft gekregen van de 
kwaliteitsborger, over- 
handigen. Als ook dat is 
gebeurd mag hij het bouw-
werk in gebruik nemen.

Bron: www.stichtingibk.nl

Meer weten? Kijk op
www.stichtingibk.nl
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Besparing op de energierekening
Warme lucht stijgt op, waardoor niet of onvoldoende  
geïsoleerde huizen een heleboel warmte verliezen via het 
dak. Tot wel 25% van de warmte kan zo verloren gaan.  
Veel Nederlandse daken zijn slecht tot matig geïsoleerd.  
Behalve warmteverlies in de wintermaanden, laten slecht 
geïsoleerde daken bovendien de warmte van buiten  
gemakkelijk door in de zomermaanden, waardoor het te 
veel opwarmt in huis. Het dak isoleren is dan ook zeer  
efficiënt én rendabel: een meer constante binnen- 
temperatuur zorgt ervoor dat er minder energie nodig is  
om de woning warm te houden. Hierdoor kun je op de  
energierekening besparen!  

Constante isolatiewaarde van steenwol
De thermische eigenschappen van ROCKWOOL steenwol 
producten zijn te danken aan de structuur van het materiaal. 
Steenwol omhult stilstaande lucht en heeft daardoor een 
hoge, natuurlijke isolatiewaarde. Het materiaal is ongevoelig 
voor veroudering, waardoor we een hoge en gelijkblijvende 
thermische prestatie kunnen garanderen.

Geluidsisolerende kwaliteiten
Het isoleren van een hellend dak verbetert ook de geluids- 
isolatie. De hellend dakisolatie draagt bij aan een aangename 
akoestiek en meer rust in de onderliggende ruimte(s).  
Een geluidsisolatie verbetering van 10 dB is in veel gevallen 
haalbaar. Dit wordt door het menselijk oor ervaren als een 
halvering van het geluid! Rust en een constante tempera-
tuur zijn belangrijke voorwaarden voor een comfortabele 
werkplek en een gezonde nachtrust.

Brandveilige constructie
Door het hellend dak met onbrandbare ROCKWOOL steen- 
wol te isoleren, verhoog je bovendien de brandveiligheid 
van de constructie. Doordat steenwol bestand is tegen  
temperaturen tot boven 1.000 ˚C, wordt de houten dak- 
constructie bij brand beschermd en zal deze langer haar 
structurele functie kunnen behouden.

Rockroof assortiment
Het Rockroof assortiment biedt oplossingen voor het  
isoleren van hellende daken met zowel vaste als  
variabele keperafstanden:
•  Gaat het om een hellend dak met vaste keper- 
 afstanden, dan kies je voor Rockroof Sidefix Base. 
 Deze steenwol isolatiedekens hebben zeer goede 
 brandwerende eigenschappen, een sterk damp- 
 remmend alulaminaat en zijn voorzien van draad- 
 versterkte hechtranden. 
•  Voor het isoleren van een hellend dak met variabele 
 keperafstanden, kies je voor Rockroof Flexi(Plus).  
 Dit zijn lichte en veerkrachtige steenwolplaten,  
 geleverd op rol en zijn gemakkelijk op maat te snijden.

Verwerking
Rockroof isolatieproducten voor het hellend dak zijn 
flexibel en sluiten goed aan, waardoor de isolatie 
gemakkelijk te plaatsen is. Dankzij de flexibiliteit 
kunnen de steenwol isolatiedekens goed aansluitend 
worden aangebracht tussen de houten balken.  
Plaats de Rockroof spijkerflensdekens aan de binnenzijde 
van het schuine dak. 

Rockroof steenwol isolatiemateriaal geeft aangenaam 
wooncomfort onder het dak. Het lichte, flexibele Rockroof 
biedt het hele jaar door thermisch comfort, hoge brand-
veiligheid, uitstekende geluidsisolatie en een eenvoudige 
verwerking. 

rockwool.nl/hellend-dak

ROCKWOOL® Rockroof
Thermisch comfort is  
zo ontspannend
Het is een bekend probleem bij zolders: in de winter is  
het er ijskoud en in de zomer juist snikheet. Niet de ideale  
omstandigheden voor een comfortabel home office of een 
prettige studeerkamer. Door het zolderdak te isoleren met 
steenwol kun je ervoor zorgen dat de ruimte wel een 
aangename plek wordt. 



* De vloer kan pas worden afgewerkt indien de dekvloer voldoende stabiel is en het voor de vloerbekleding (betegelingen, linoleum, laminaat) maximum  
 vochtgehalte niet overschreden wordt (< 2 % volgens meting met een CM-apparaat voor reguliere dekvloeren en < 1,8 % volgens meting met een CM-apparaat 
voor vloerverwarming).
Voor meer technische informatie m.b.t. DoP’s, technische fiches, veiligheidsfiches, e.a. verwijzen wij naar onze website www.cantillana.com, tabblad “Downloads”. 

Toepassingsdomeinen 
■ Als hechtende dekvloer op beton en of cementgebonden 

ondergronden al dan niet in combinatie met een wapeningsnet. 
■ Als zwevende dekvloer op isolatie al dan niet in combinatie 

met een wapeningsnet. 
■ Als niet hechtende dekvloer op folie. 
■ Als hechtende of zwevende dekvloer in combinatie met 

vloerverwarming (warm of koud waterleidingen). 
■ Als druklaag in combinatie met zwaluwstaartplaten, 

bijv. type Duofor (en of systemen in overeenstemming met 
de toelaatbare belastingen volgens de constructeur).

Voordelen
■ Op cementbasis, dus geen speciale 

voorbereidingen of tegellijmen nodig 
zoals dit wel het geval is bij anhydrietvloeren.

■ Snelle plaatsing.
■ Optimaal rendement van vloerverwarming.
■ Laagdiktes mogelijk vanaf 30 mm
■ Nivosol 100 kan reeds na ca. 3 dagen 

verharding (bij +20 °C) betegeld worden*. 
■ Krimpcompenserende eigenschappen.
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BreatherQuilt is een isolerend en  
ademend dakbedekkingsmembraan voor 
hellende daken en wanden, die zich  
kenmerkt door snelle, slanke en eenvoudige 
montage. Voor een nog snellere montage 
heeft fabrikant YBS Insulation Breather-
Quilt vanaf nu voorzien van een  
geïntegreerde plakstrip. 

De isolatiedeken kan rechtstreeks op het dak-
beschot of achterliggende constructie worden 
bevestigd en is aan de buitenzijde voorzien 
van een waterdampopen membraan. Hierdoor 
is het mogelijk om reeds geïsoleerde daken 
te upgraden, zonder het risico op inwendige 
condensatie en schimmelvorming.

Met de handige plakstrip kunnen de uitgerolde  
BreatherQuilt isolatiedekens eenvoudig en snel  
op elkaar geplakt worden. De ingebouwde 
plakstrip zorgt daarnaast voor een goede 
lucht- en waterdichte horizontale aansluiting 
van de BreahterQuilt dekens. 

Naast een snelle toepassing kenmerkt  
BreatherQuilt zich ook door haar gebruiks-
vriendelijkheid. Tijdens het aanbrengen komen 
er geen vezeltjes of chemische luchtjes vrij, 
waardoor de werkplek schoon en stofvrij blijft. 
Beschermende kleding of mondkapjes zijn dus 
in principe niet nodig.

BreatherQuilt is verkrijgbaar in rollen van 1,2m x 10m.  
Voor meer informatie over BreatherQuilt en de andere isolatieproducten 
van YBS Insulation ga naar www.duofor.eu of informeer bij jouw  
BouwPartner.
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Onze samenleving verandert snel en 
dit zien we terug in onze tuinen. Elk 
jaar zijn er nieuwe trends. De tuin is 
tegenwoordig een verlengstuk van 
het huis. Het is een extra kamer om te 
wonen en te werken, met een veranda 
of terrasoverkapping, zodat je het hele 
jaar buiten kunt zitten. Er wordt steeds 
vaker de voorkeur gegeven aan groot-
formaat tegels. Daarnaast signaleert 
Tuinbranche Nederland nieuwe tuin-
trends waarbij levend groen de basis 
vormt en zien ze dat er volop aandacht 
is voor duurzaamheid, biodiversiteit en 
goed watermanagement. Dit laatste 
betekent dat bij flinke regenbuien het 
water snel wegloopt maar ook opge-
vangen wordt, zodat je het later voor 
je tuin kunt gebruiken!

Hevige regenbuien de baas
Behalve met tuintrends hebben we 
ook te maken met klimaatveranderin-
gen. Hevige regenbuien zorgen voor 
wateroverlast. Met een ACO Slimline 
afwateringsgoot zorg je ervoor dat 
overvloedig regenwater snel van je 
terras wordt afgevoerd. ACO heeft een 
ruime keus in materialen en soorten, 
waardoor functie en uitstraling hand in 
hand gaan.
 
Bij droogte geen kostbaar 
drinkwater verspillen
Naast hevige regenbuien kampen we in 
de zomer steeds vaker met perioden 
van hitte en droogte. Wat is het dan 
mooi dat er oplossingen zijn die regen-
water kunnen vasthouden en het later 
vertraagd afgeven aan je tuin. Dit doe 
je bijvoorbeeld met ACO Rain4Me of 
ACO RainBloxx. Hierdoor hoef jij op 
warme dagen je tuin minder te be-
sproeien met kostbaar drinkwater.

 
Duurzaam omgaan met regen-
water
Met ACO House&Garden willen we je 
laten zien dat je op een moderne en 
aantrekkelijke manier duurzaam kunt 
omgaan met het regenwater in jouw 
tuin. Zelfs in een grotendeels betegelde 
tuin kun je regenwater opvangen, 
afvoeren en vasthouden. Wij hebben 
diverse oplossingen en dagen je graag 
uit jouw tuin ook klimaatrobuust te 
maken. Regenwater verdient gewoon 
beter! 

ACO House&Garden 

Aantrekkelijke oplossingen 
voor watermanagement in  
je tuin
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Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Rechtsbijstand Compleet

Slechts 
€ 200 per 
jaar voor 
alle raad 
en daad

  Voor slechts € 200 per jaar

  Inclusief gerechtelijke procedure

  De helft goedkoper t.o.v. zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen

  Professioneel advies van gespecialiseerde juristen

  Geen wachttijd voor incasso en advies

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet 
betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk of een 
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 
veel beter kunt besteden aan jouw vak! 
Wij nemen je zaak serieus en gaan zo nodig voor je naar de rechter. Alle 
kosten voor juristen, incassobureaus en proceskosten zijn inbegrepen.

Meer informatie? Bel 0348 439 000 of ga naar zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl

Meld je aan vóór 1 september a.s.  
met kortingscode BOUWPARTNER-100.
Je krijgt dan het eerste jaar een  
korting van € 100.

ZELFST0006 RBC advertentie 240x290mm.indd   1ZELFST0006 RBC advertentie 240x290mm.indd   1 07-05-2021   14:2007-05-2021   14:20

Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Rechtsbijstand Compleet

Slechts 
€ 200 per 
jaar voor 
alle raad 
en daad

  Voor slechts € 200 per jaar

  Inclusief gerechtelijke procedure

  De helft goedkoper t.o.v. zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen

  Professioneel advies van gespecialiseerde juristen

  Geen wachttijd voor incasso en advies

Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet 
betaalt, ruzie over de kwaliteit van werk, gedoe over meerwerk of een 
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 
veel beter kunt besteden aan jouw vak! 
Wij nemen je zaak serieus en gaan zo nodig voor je naar de rechter. Alle 
kosten voor juristen, incassobureaus en proceskosten zijn inbegrepen.

Meer informatie? Bel 0348 439 000 of ga naar zelfstandigenbouw.nl

zelfstandigenbouw.nl

Meld je aan vóór 1 september a.s.  
met kortingscode BOUWPARTNER-100.
Je krijgt dan het eerste jaar een  
korting van € 100.

ZELFST0006 RBC advertentie 240x290mm.indd   1ZELFST0006 RBC advertentie 240x290mm.indd   1 07-05-2021   14:2007-05-2021   14:20



15

De markt van cirkelzagen is steeds 
meer op zoek naar snoerloze oplos-
singen, ook ideaal op het moment dat 
je hoog staat te werken. De DCS571 is 
een compacte en lichtgewicht DeWALT 
18V koolborstelloze cirkelzaag met een 
115mm zaagblad. Ideaal voor lood- 
gieters, elektriciens, dakwerkers, maar 
zeker ook de algemene aannemer. 
Vloerplaten, cementplaten, OSB, multi- 
plex en pannenlatten. Al deze mate-
rialen zijn geen probleem voor deze 
krachtpatser. 

De motor werkt zeer efficient en zaagt 
(gemiddeld) 93 meter in 18 mm multi-
plex met een 5.0 Ah accu. Bij een  
instelling van 90˚ zaagt de machine 
38mm en bij een afschuininstelling van 
45˚ is dat 25mm.  

De instelling van de zaagdiepte verloopt 
snel en sleutelvrij. De machine heeft een 
AIRLOCK-aansluiting wat de machine 
voorbereid om stofvrij te werken.  
De machine is makkelijk op te hangen 
middels de brede ophanghaak.  

Tevens heeft de machine een handige 
stofblaasfunctie. Dit zorgt er voor dat 
de zaaglijn onder alle omstandigheden 
zichtbaar is. De motorrem zorgt er voor 
dat het zaagblad onmiddellijk stopt.

VOOR HET BESTE 
GEREEDSCHAP

DeWALT 18V XR brushless  
cirkelzaag DCS571NT-XJ

Diepte instelling
• Sleutelvrije instelling
• Tot 38mm zaagdiepte  
 op 90o 

Afschuinpositie
• Sleutelvrij instellen
• Tot 25mm zaagdiepte  
 op 45o

Check de actie  

op de cover van  

dit BouwBlad!
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De Pannenloods, ooit begonnen als lokale specialist in 
dakpannen maar inmiddels uitgegroeid tot regionaal 
gerichte groothandel in bouwmaterialen, hout en 
sierbestrating. Sinds twee jaar is het bedrijf aangesloten 
bij BouwPartner en huist het in een enorm, modern pand. 
Maar de groei is nog niet gestopt. 

BouwPartner
“In 2001 hebben we ons aangesloten bij 
4PLUS, de inkooporganisatie achter  
BouwPartner”, zegt Ron Oude Nijhuis. 
“Sinds twee jaar mogen we ons BouwPartner 
noemen. We waren toe aan een volgende 
professionaliseringsslag én aan meer ruimte. 
Er werd een nieuw bedrijfspand gerealiseerd 
met een gevel van wel 80 meter. Ook de look 
& feel van ons bedrijf veranderde. Dat ging 
niet helemaal zonder slag of stoot. Zo was het 
loslaten van ons vertrouwde logo wel even 
‘een dingetje’. Het zat ook al zolang in  
de familie. Achteraf gezien hadden we daar 
helemaal geen moeite mee hoeven te 
hebben. BouwPartner heeft ons namelijk 
gelijk veel gebracht.  

Dicht bij  
de mensen

Een gesprek met Ron Oude Nijhuis, eigenaar BouwPartner  

De Pannenloods en Rob Scholte op Reimer, directeur 

aannemersbedrijf Scholte op Reimer, over het werken in een 

familiebedrijf, regionale verankering en warme banden.
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Een professionele uitstraling, inkoopvoordeel voor ons  
en onze klanten én een grotere slagkracht. Als familie- 
bedrijf hebben we zo de voordelen van een sterk collectief.
Daarnaast ondersteunt BouwPartner ons onder andere op 
het gebied van acties en marketing. Het zet ons beter in  
de markt. Dat brengt een hele nieuwe stroom aan 
aanvragen en klanten mee.”  
 
“Onze klantenkring bestaat uit bouwbedrijven, aannemers, 
hoveniers maar ook veel particulieren. Die diversiteit zorgt 
voor hoge verwachtingen en eisen. Maar dat is voor ons 
juist de uitdaging. Daar genieten wij van.”

Van dakpannen naar breed assortiment 
De Pannenloods dankt zijn naam aan de achterliggende 
geschiedenis. Aan de overkant van het huidige pand lag 
vroeger het bedrijf G. Loohuis Cementwerken. Dat maakte 
betonwaren en handelde onder meer in dakpannen.  
Lokaal werd het bedrijf om die reden al snel De Pannenloods 
genoemd en dat is nog steeds de officiële naam van het 
bedrijf.  
 
In de jaren zestig nam Hendrik Oude Nijhuis het bedrijf 
over. Hij bouwde het langzaam uit tot een handel in 
bouwmaterialen. Zijn zoon Bennie, vader van Ron, nam 
het bedrijf weer over en loopt er tot de dag van vandaag 
nog rond. Ron: “Mijn vader is een lopende encyclopedie en 
voor ons van enorme waarde. Als je als bedrijf groeit moet 

je borgen dat niet alleen hij en ik de kennis en de kunde in 
huis hebben. Daarom hebben we geïnvesteerd in een team 
van kundig personeel om ons heen. Op dit moment werken 
er bij De Pannenloods elf medewerkers en rijden er drie 
vrachtwagens fulltime rond. We hebben alle vertrouwen 
in de toekomst maar de groei moet wel beheersbaar 
blijven en niet ten koste gaan van de sfeer en de goede 
verstandhoudingen binnen en buiten het bedrijf. Dus daar 
blijven we ook in investeren. Altijd.”

Familiebedrijf
“Hoe je het ook bekijkt, in alle opzichten zijn en blijven we 
een echt familiebedrijf. We worden dan wel groter, mooier 
en completer maar de persoonlijke aandacht voor elkaar en 
voor de klanten blijft. >> 

Twee generaties: Ron Oude Nijhuis (l) 
en Bennie Oude Nijhuis (r)
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Voor ons is het belangrijkste dat we 
dicht bij de mensen blijven staan. Dit 
zie je ook terug in de manier waarop 
we samenwerken met onze klanten. 
Zo zijn er klanten waar we al jaren 
mee samenwerken. Dat zorgt voor een 
warme band en een diepgewortelde 
samenwerking.”  
 
Een soort gelijkgestemd bedrijf is het 
aannemersbedrijf Scholte op Reimer. 
Directeur Rob Scholte op Reimer kan 
de woorden van Ron alleen maar 
beamen. “Altijd vooruit kijken is al 
100 jaar onze filosofie”, zegt Rob, met 
gepaste trots. “Dit jaar vieren we ons 
honderdjarig bestaan. Dus ergens 
doen we dat goed. We ontwikkelen 
en realiseren woning- en utiliteits-
bouw voor particulieren, van schets 
tot oplevering. Net als De Pannenloods 
zijn we een begrip in het oosten van 
het land. Door ons vakmanschap in 
traditionele bouw, in combinatie met 
innovatie, weten we ons positief te 
onderscheiden en hebben we de 
afgelopen jaren onze sporen verdiend. 
De kern daarvan is dat het altijd 

doorgaat. Vernieuwing is nodig om 
beter, sneller en slimmer te worden. 
Dat is precies het vernuft dat we graag 
toevoegen aan onze projecten. Wij 
willen altijd een stap verder gaan dan 
nodig is.”  

 
 
 
 
 

“En wij zetten graag die stap extra 
voor klanten zoals Rob”, vult Ron aan. 
“Omdat het gedachtegoed waarmee 
zij hun bedrijf leiden en de liefde voor 
het vak ook voor ons het verschil 
maken.” Rob geeft hierbij aan: “Ik sta 
‘s ochtends op voor mijn personeel 
(25 man) en klanten. Wat wij doen is 
mensenwerk, dus soms worden er 

fouten gemaakt. Het gaat erom dat 
je het oplost. Je moet de hele dag in 
oplossingen denken. Niet voor niets 
zeggen wij ‘duurzaamheid duurt het 
langst’. Dat is waar wij voor staan. 
Met het oog op klantrelaties en in de 
samenwerking met partners zoals  
De Pannenloods.” 

“We trekken dit ook door naar de  
kwaliteit en veiligheid van onze 
projecten. Dat zorgt ervoor dat 
opdrachtgevers, van de tekentafel tot 
en met oplevering en onderhoud, een 
betrouwbare partner hebben aan ons 
bedrijf. Oftewel: wij leveren klant- 
gericht vakmanschap. Ons credo is en 
blijft: Gewoon goed. En zo kunnen  
we ook onze samenwerking met  
De Pannenloods omschrijven.”

Vlnr: 
Ron Oude Nijhuis en Arian Knobben van BouwPartner De Pannenloods  
en Rob Kokhuis en Rob  Scholte op Reimer van aannemersbedrijf Scholte op Reimer 

“Altijd vooruit 
kijken is al  

100 jaar onze 
filosofie”
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making it perfect.

TOEPASSINGENTOEPASSINGEN

SOORTEN VOEGENSOORTEN VOEGEN

BREEDTE METENBREEDTE METEN

KOZIJNVOEGENDILATATIEVOEGEN
Een dilatatievoeg is een voeg die als functie 

heeft het uitzetten en krimpen van 
materialen, ook wel werking genoemd, op te 

vangen.

De kwaliteit van kozijnen is de afgelopen 
jaren enorm verbeterd. Om optimaal gebruik 

te kunnen maken van deze verbeterde 
afdichtingen is het van belang het juiste 

materiaal rondom de aansluiting te kiezen.

STAPPENPLAN
VOOR HET KIEZEN VAN

HET JUISTE
SCHUIMBAND

1 TOEPASSINGEN
Waar gebruik je de 
voegafdichtingsbanden 
van illbruck voor?

2 SOORT VOEG
Welke soorten voegen 
zijn er? 

3 VOEGBREEDTE 
Meet nu de breedte van 
de voeg in millimeters. 

4 VOEGDIEPTE
Meet nu de diepte van 
de voeg in millimeters. 

5 BANDWIJZER
Ga naar bandwijzer.nl, 
vul je voegmaten in en 
krijg het beste advies!

EVENWIJDIGE
VOEG

VERLOPENDE
VOEG

Schuimbanden gebruik je voor het afdichten 
van voegen. Bijvoorbeeld rondom een kozijn of 
voor een dilatatievoeg.

Bewegingen van het bouwmateriaal, zoals 
krimp en uitzetting, kunnen hiermee worden 
opgevangen. 

Tochtvrij Slagregen-
dicht

Uitzetten Krimpen

UV-bestendig

6 KIES JE BAND
Welke illbruck band is 
het meest geschikt voor 
jouw klus?

7 VERWERKING
De uitgebreide 
verwerkingsinstructies 
kun je vinden op deze 
pagina.

Eerst is het belangrijk om 
te bepalen hoe het 
verloop van de voeg is.
Is het een evenwijdige 
voeg, of verloopt de voeg?

DIEPTE METENDIEPTE METEN

ONZE BANDENONZE BANDEN

VERWERKINGVERWERKING

Nu je de breedte van de voeg 
weet, ga je de diepte meten. 
Dit doe je ook in millimeters. 
Noteer de gemeten diepte.

Meet de breedte van de voeg. Dit 
doe je in millimeters. Noteer de 

gemeten diepte, deze heb je 
straks nog nodig!

Meet de voeg op het smalste en 
het breedste punt. Je kan dan 
meerdere maten band nodig 

hebben. 

VIDEO

VIDEO

Luister je liever naar dit verhaal?
We hebben een super handige video gemaakt,
hier leggen we je alles uit over het kiezen van
het juiste band.

BEKIJK VIDEO

TP605                  Cocoband
met KOMO keur

TP600                  illmod 600 TP602                  Universeel
Voegband

MEER INFO MEER INFO

MEER INFO

making it perfect.

Meer informatie? www.illbruck.nl

BREED INZETBAAR

EXTRA FLEXIBELOPTIMALE GARANTIE

GA NAAR BANDWIJZER.NL 

INSTRUCTIES

Ga naar illbruck.nl voor de uitgebreide 
verwerkingsinstructies.
Hier kom je te weten hoe kozijnmontage 
werkt en hoe je bijvoorbeeld kruis- of 
T-verbindingen maakt.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
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DIEPTE METENDIEPTE METEN

ONZE BANDENONZE BANDEN

VERWERKINGVERWERKING

Nu je de breedte van de voeg 
weet, ga je de diepte meten. 
Dit doe je ook in millimeters. 
Noteer de gemeten diepte.

Meet de breedte van de voeg. Dit 
doe je in millimeters. Noteer de 

gemeten diepte, deze heb je 
straks nog nodig!

Meet de voeg op het smalste en 
het breedste punt. Je kan dan 
meerdere maten band nodig 

hebben. 

VIDEO

VIDEO

Luister je liever naar dit verhaal?
We hebben een super handige video gemaakt,
hier leggen we je alles uit over het kiezen van
het juiste band.

BEKIJK VIDEO

TP605                  Cocoband
met KOMO keur

TP600                  illmod 600 TP602                  Universeel
Voegband
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INSTRUCTIES

Ga naar illbruck.nl voor de uitgebreide 
verwerkingsinstructies.
Hier kom je te weten hoe kozijnmontage 
werkt en hoe je bijvoorbeeld kruis- of 
T-verbindingen maakt.
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BREEDTE METENBREEDTE METEN

KOZIJNVOEGENDILATATIEVOEGEN
Een dilatatievoeg is een voeg die als functie 

heeft het uitzetten en krimpen van 
materialen, ook wel werking genoemd, op te 

vangen.

De kwaliteit van kozijnen is de afgelopen 
jaren enorm verbeterd. Om optimaal gebruik 

te kunnen maken van deze verbeterde 
afdichtingen is het van belang het juiste 

materiaal rondom de aansluiting te kiezen.

STAPPENPLAN
VOOR HET KIEZEN VAN

HET JUISTE
SCHUIMBAND
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Waar gebruik je de 
voegafdichtingsbanden 
van illbruck voor?

2 SOORT VOEG
Welke soorten voegen 
zijn er? 

3 VOEGBREEDTE 
Meet nu de breedte van 
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vul je voegmaten in en 
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VOEG
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voor een dilatatievoeg.
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krimp en uitzetting, kunnen hiermee worden 
opgevangen. 

Tochtvrij Slagregen-
dicht

Uitzetten Krimpen
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Zelfs voor ervaren gebruikers is het juiste schuimband kiezen  

best lastig. De afmeting van het schuimband is van belang om  

de juiste afdichting te kunnen garanderen. Maar hoe kies je de 

juiste maat en hoe pas je deze vervolgens toe? Om die keuze voor  

je te vereenvoudigen tref je hieronder het stappenplan aan, om  

tot het schuimband te komen dat het best bij jouw klus past.  

Toepassingen 
Waar gebruik je de schuimbanden van illbruck 
voor? 
 
Schuimbanden gebruik je voor het afdichten 
van voegen. Bijvoorbeeld rondom een kozijn 
of voor een dilatatievoeg. Bewegingen van 
het bouwmateriaal, zoals krimp en uitzetting, 
kunnen hiermee worden opgevangen.

Bepaal de voegdiepte 
Nu je de breedte van de voeg weet, ga je de 
diepte meten. Noteer de gemeten diepte in 
milimeters.

Bandwijzer
Met de handige bandwijzer van 
illbruck vind je snel en gemakkelijk het 
juiste antwoord. 
Kijk op www.bandwijzer.nl

Kies je schuimband
Welke illbruck schuimband is  
het meest geschikt voor jouw  
klus?

Soort voeg  
Welke soorten voegen zijn er? 
 
Dilatatievoegen   Kozijnvoegen

Bepaal de voegbreedte 
Eerst is het belangrijk om te bepalen hoe het verloop van 
de voeg is. Is het een evenwijdige voeg of verloopt de voeg? 
Noteer de gemeten breedte in milimeters.

1

4 5 6
Verwerking
De uitgebreide verwerkings- 
instructies vind je op: 

7

2 3
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Alles rustig nalezen? 
Ga naar www.bouwpartner.com/actueel  
waar alle stappen met verdere uitleg en  
bijbehorende links voor je op een rijtje zijn gezet.

www.illbruck.nl

Scan de QR- 
code voor  

een handige  
instructie- 

video.
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Knauf AQUAPANEL®  
Cement Board Indoor
De beste wand- en plafond-
plaat voor extreem natte 
ruimtes

Meer info: www.knauf.nl/aquapanel-indoor

Voordelen 
• Lichtgewicht en handzaam
• 100% water- en schimmelbestendig 
• Buigbaar tot 1 meter
• Compleet en beproefd systeem
• Na 1 dag tegelklaar

Knauf Aquapanel platen bestaan uit cement- 
gebonden materiaal en zijn eenvoudig te 
monteren. Ze zijn bij uitstek geschikt voor 
buitentoepassingen of binnenruimten met 
constante, hoge vochtigheid. Met deze vocht- 
ongevoelige platen heb je voor iedere  
vochtige omgeving dé ideale oplossing! 
 
Aquapanel Cement Board Indoor wordt toegepast als 
beplating op een onderconstructie voor metalen  
staanderwanden en plafonds in extreem natte ruimten.  
Maar ook als ondergrond voor wandtegels of pleister- 
werk met de vochtbestendige Aquapanel Voeg- en 
Afwerkmortel. Aquapanel Cement Board Indoor biedt 
volledige vormvrijheid en is tot een meter buigbaar 
voor ronde constructies. Van zwembaden en stoom- 
sauna’s tot gemeenschappelijke douches en groot- 
keukens, Aquapanel Cement Board Indoor is de ideale 
keuze voor alle projecten.
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Op zoek naar veelzijdige, onderhouds-
vriendelijke en weerbestendige planken 
met het uiterlijk van hout maar de 
sterkte van beton? Kies vanaf vandaag 
voor HardiePlank® voor je gevel- 
projecten en doe je voordeel met de 
maximale veelzijdigheid van vezel- 
cement plaatmateriaal van James  
Hardie®. HardiePlank® vezelcement  
gevelbekleding biedt alle voordelen 
van dit veelzijdige bouwmateriaal.

Veelzijdig design
HardiePlank® gevelbekleding bestaat 
uit planken van vezelcement,  
verkrijgbaar in een houtnerfstructuur 
of een glad oppervlak. Geniet van de 
natuurlijke uitstraling van hout, met 
de voordelen van onverwoestbaar en 
onderhoudsarm vezelcement.  
HardiePlank® gevelbekleding is  
verkrijgbaar in 21 verschillende kleuren 
en wordt over de hele gevel of plaatse- 
lijk (topgevel, dakkapel, dakrand,  
aanbouw etc.) aangebracht.  
De gevelbekleding onderscheidt zich 
van vergelijkbare producten door de 
lange levensduur, het eenvoudige  
montageproces en de uitgebreide 
vormgevingsmogelijkheden.

Eén plank, diverse mogelijk- 
heden voor montage
HardiePlank® gevelbekleding kan  
-afhankelijk van de gewenste  
uitstraling- verticaal, horizontaal, 

gepotdekseld, met overlapping of met 
open voeg worden geïnstalleerd. Elk 
uiterlijk, van klassiek tot modern, is  
mogelijk. Precies volgens jouw  
persoonlijke wens.  

Flexibele vormgeving
HardiePlank® gevelbekleding biedt 
meer vormgevingsmogelijkheden en 
flexibiliteit. De houtstructuur heeft 
de pracht van natuurlijk hout en oogt 
hierdoor buitengewoon realistisch. Het 
materiaal heeft een natuurlijk aanzien 
die langdurig behouden blijft.  
HardiePlank® gevelbekleding met een 
glad oppervlak staat voor moderne 
architectuur en vloeiende lijnen. Of je 
jouw project nu met hout of massief 
bouwt, of het om nieuwbouw, reno-
vatie of uitbreiding gaat: HardiePlank® 
gevelbekleding is dé duurzame gevel- 
oplossing voor jouw droomhuis.

Snelle en eenvoudige montage
Een eenvoudige montage waardoor 
tijd bespaard wordt: dat vormde een 
belangrijk aspect in de ontwikkeling 
van HardiePlank® gevelbekleding.  
Het resultaat van onze inspanningen is 
een lichte bouwstof die probleemloos 
op maat te maken en te monteren is. 
Met handige accessoires (bijvoorbeeld 
het HardieGuillotine™ snijmes en de 
HardiePlank® Gecko montagehulp) 
wordt de snelle en veilige installatie 
nóg gemakkelijker gemaakt. 

Onderhoudsarm
HardiePlank® gevelbekleding bestaat 
uit supermodern, licht vezelcement.  
De toegepaste ColourPlus™ Technology 
staat garant voor een oppervlakte- 
coating, die bestand is tegen scheuren  
en verbleken en die maar weinig  
onderhoud nodig heeft. Eventuele  
vervuiling kan met water en met een 
mild huishoudelijk reinigingsproduct 
zonder oplosmiddel worden verwijderd 
om de perfecte afwerking van de  
kleuren gaaf te houden, jaar in jaar uit. 
Regen, hagel, vorst of wind: het doet 
ons product allemaal niets.  
Ook hitte en vochtigheid spelen geen 
rol. Gevelbekleding van James Hardie®  
is veelvuldig uitgebreid getest en 
geschikt bevonden tegen alle soorten 
externe invloeden. HardiePlank® gevel-
bekleding is bovendien resistent tegen 
schadelijke insecten, schimmels, algen 
en rot.

Brandveiligheid
Ook niet onbelangrijk: HardiePlank® 
gevelbekleding is niet brandbaar en is 
geclassificeerd als brandklasse A2-s1,d0.

HardiePlank® gevelbekleding
nu ook verkrijgbaar bij BouwPartner!

Kijk voor meer informatie, ook over  
de handige montage van HardiePlank®  
gevelbekleding, op www.jameshardie.nl. 
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Maak gebruik van de ROCKWOOL® 
Pallet Retour Service

Je kent het waarschijnlijk wel: pallets die al dagen, weken of  

misschien zelfs maanden op de bouwplaats staan.  

Laat lege ROCKWOOL Unit load pallets niet rondslingeren op  

de bouwplaats, maar laat ze kostenloos ophalen door onze  

Pallet Retour Service. 

De ROCKWOOL Pallet Retour Service wordt uitgevoerd door  

packaging recovery specialist 2Return. Om gebruik te maken van 

deze service, kun je rechtstreeks contact opnemen met 2Return.

 

Kijk voor de voorwaarden en contactgegevens op  

rockwool.nl/palletretourservice

GRATIS  
SERVICE VOOR  HET RETOURNEREN VAN ROCKWOOL 
UNIT LOAD 
PALLETS

 
Blackline  
tuinassortiment

Woodies Blackline met zwarte Shield 
coating in diverse uitvoeringen. 

QlinQ zwart verzinkte houtdraad-
bouten, slotbouten, moeren en 
ringen. 

GB Bodegraven Blackline tuin- 
assortiment.

Nieuw in het  

assortiment
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Dachziegel.
Der gute Ton verbindet.

www.dachziegel.de

Referentie: woonhuis, gedekt met Stylist® edel-leigrijs

Stylist®

Strak en toch veelzijdig
Als u uw huis wilt voorzien van een strak vormgegeven pan-
nendak, dan is de dakpan Stylist® de keuze bij uitstek. Door 
de strakke vorm is het mogelijk de dakpannen recht onder 
elkaar of juist in halfsteensverband te leggen, waardoor in-
teressante patronen gemaakt kunnen worden. Architecten 
kiezen hem graag bij de realisatie van moderne gebouwen. 
De strak vormgegeven dakpan voegt net dat beetje extra toe 
aan de minimalistische bouwstijl en onderstreept de heden-
daagse moderne architectuur.

Stylist®

cottage

Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
D-90579 Langenzenn
Tel.: +49 (0)9101 708-0
Fax: +49 (0)9101 708-38
E-mail: walther@dachziegel.de

Stylist 2-Seiter NL 0416.indd   1 19.12.16   15:11
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ZWALUW  
Fix-O-Chim
 
Voor het chemisch  
verankeren van draad- 
einden en schroeven 
in massieve en holle 
ondergronden.

3 kokers 

24,75

12 kokers 

84,-

DeWALT  
Bitset DT7969

• 32-delige bitset
• Philips, Pozidriv, Torx,  
 zeskant en sleufkop bits
• Incl. magnetische bithouder 
 

19,95 

12,50

STANLEY Fatmax  
Afbreekmes Quick snap  
FMHT10594-1
 
• Snel, veilig en eenvoudig 
  afbreken d.m.v. geïntegreerd,  
 eenhandig afbreekmechanisme  
 met magneet

15,- 

8,95
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