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of direct naar
BENG
Vanaf 1 januari 2020
zal de bepaling van de
EPC als maat voor het
energiegebruik vervangen
worden door de BENGmethode. Daarbij worden
een goed geïsoleerde
gebouwschil, luchtdicht
bouwen en het voorkomen
van onnodige koudebruggen
nog belangrijker. Hiermee
wordt immers het energiegebruik verlaagd en het
comfort verhoogd.

Onderwerpen die
behandeld worden
- wetgeving Bouwbesluit
- EPC en BENG
- luchtdicht bouwen
- koudebruggen
- duurzame energie

Training renovatie

De stap
naar een
duurzame
woning
In 2020 moeten huurwoningen in Nederland
gemiddeld een Energielabel
B hebben. In 2050 dienen
alle woningen in Nederland
energieneutraal te zijn.
Een goed geïsoleerde
gebouwschil is van groot
belang bij het energiezuinig
maken van een woning.
Het is een investering die,
zolang de woning er staat,
rendement oplevert. Energie
die niet verbruikt wordt,
hoeft ook niet opgewekt
te worden. Dakisolatie is
de meest efficiënte en
duurzame manier om
energie te besparen.

Onderwerpen die
behandeld worden
- wetgeving Bouwbesluit
- verbeteren naar Label B of Passief
- ingrijpend en niet-ingrijpend renoveren
- van buiten en van binnen isoleren

Aanmelden
-v
 ia de Area Sales Manager of
Accountmanager Internal Sales
in uw rayon
- academy@kingspanunidek.com
- www.unidekacademy.nl

Waarom deelnemen?
Nieuwbouw
Na deze training kent u de huidige wetgeving en weet u waarom
(dak)isolatie, luchtdicht bouwen en het voorkomen van onnodige
koudebruggen zo belangrijk zijn. U krijgt inzicht in de verschillen
tussen forfaitaire en specifieke qv10- en psi-waarden en wat een
hogere Rc-waarde nu daadwerkelijk oplevert in de EPC- en BENGberekening. U krijgt tevens oplossingen aangedragen voor veel
voorkomende situaties rondom het hellende dak. Denk aan het
realiseren van een slank overstek, een dakraam zonder raveling of
een esthetische PV-integratie.
Renovatie
Na deze training kent u de huidige wetgeving op het gebied van
renovatie en de verschillende manieren van renoveren en (na-)
isoleren. U leert wat een ingrijpende en niet-ingrijpende renovatie
is en welke eisen daarbij horen. U krijgt oplossingen aangedragen
die horen bij de verschillende renovatietypes en weet wanneer het
verstandig is om van binnen of van buiten te isoleren. Het belang
van het gebruik van de juiste bouwdetails wordt duidelijk en we
laten u oplossingen zien die u direct in de praktijk kunt toepassen.
Denk aan het realiseren van een slank overstek, een dakraam
zonder raveling of een esthetische PV-integratie.
Juiste detaillering, slimme ontwerpen, minimale foutkans;
samen verder bouwen!

Voor wie is de training bestemd?
- architecten

- adviesbureaus

- bestekschrijvers

- woningcorporaties

- werkvoorbereiders en projectleiders

- bouwkundige bureaus
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