
Algemeen
Op dit moment zijn er vele ontwikkelingen gaande op het  
gebied van metalen gevels en daken, gestuurd door de markt, 
de regelgeving en technische innovaties. Deze ontwikkelingen 
hebben nu reeds een duidelijk effect op de toe te passen gevel-
constructies en gevelproducten en hun wijze van toepassing. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn private kwaliteitsborging,  
luchtdichtbouwen, Rc > 4,5 m2K/W (gevels), sandwichpanelen 
waarop uiteenlopende gevelafwerkingen worden aangebracht 
(zogenaamde carriersystemen) en bindende Europese regel- 
geving. Deze onderwerpen en nog meer actuele zaken worden  
in vier lessen gedurende twee dagen uitvoerig behandeld inclu-
sief de consequenties voor de dagelijkse praktijk.

Voor wie is de cursus bestemd
De Opfriscursus is bestemd voor:
•  oud-cursisten van de Cursus Metalen gevels en daken - Theorie
•  iedereen die (bijna) dagelijks met metalen gevels en daken bezig 

is en voor wie het van belang is om op de hoogte te zijn en blij-
ven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek, 
markt en regelgeving in relatie tot dit type gevels en daken.

Het programma
De cursus omvat vier cursusblokken van steeds 2,5 uren en is  
als volgt ingedeeld:

Les 1 • Nieuwe Kwaliteitsrichtlijn metalen gevels en daken (2015)
 • NEN 1090-1/2/3/4/5, NEN-EN 14509 en NEN-EN 10169
 • Carriersystemen
 • Facadegevels

Les 2 • Bouwbesluit, aanpassingen 2015
 • Private Kwaliteitsborging

Les 3 • Luchtdicht bouwen, nieuwe isolatie-eisen
 • Binnendoosconstructies met Rc > 4,5 m2K/W
 • Duurzaamheid van aluminium

Les 4 • Brandveiligheid

Data, locatie
Les 1 en 2: woensdag 7 oktober
Les 3 en 4: woensdag 14 oktober
De organisator houdt zich het recht voor het programma te 
wijzigen.

De lessen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 15.00 uur.
Locatie is de vestiging van Nieman-Kettlitz in Utrecht, 
Atoomweg 400.

Kosten
De kosten van de ‘Opfriscursus metalen gevels en daken’  
bedragen € 795,- exclusief B.T.W. Inbegrepen zijn dictaat en  
koffie en lunch. Op de cursus wordt OOM-subsidie verstrekt 
(afhankelijk van CAO).

Aanmelden en inlichtingen 
U kunt zich aanmelden via de e-mail (info@gevelsendaken.nl). 
Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling. Het maximum  
aantal cursisten bedraagt 20. Voor nadere inlichtingen vraagt u 
naar ir. J.H.Th.O. Kettlitz, tel. 030 3032650.

Over Nieman Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V.
Nieman Kettlitz Gevel- en Dakadvies B.V. te Utrecht /Zwolle 
maakt onderdeel uit van de Nieman Groep en is een adviesbureau 
en opleidingsinstituut gespecialiseerd in de gevel- en dakenbouw. 
Door haar jarenlange ervaring heeft zij een grote expertise op-
gebouwd. Zij mag een aanzienlijk aantal gevel- en dakbedrijven, 
aannemersbedrijven, architectenbureau’s en projectontwikke-
laars en andere partijen betrokken bij de gevel- en/of daken-
bouw, tot haar klantenkring rekenen. Zij werkt intensief mee aan 
het tot stand brengen van de nationale richtlijnen voor gevels en 
daken.
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