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Hoe vochtproblematiek in gebouwen doeltreffend aanpakken?

€ 308,55 incl. BTW

Stel de juiste diagnose

Opleiding Bouw

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding moeten deelnemers in staat kunnen zijn om:
symptomen te kunnen herkennen
metingen correct uit te voeren
de situatie evalueren
de oorzaak van het probleem te achterhalen
de juiste interventietechniek te kunnen toepassen
Introductie
Bent u EPB-verslaggever, dan telt deze opleiding mee voor 6u permanente vorming.
Werkt u in de vastgoedsector, dan telt deze opleiding mee voor 3 BIV-opleidingsuren.
Bent u landmeter-expert, dan telt deze opleiding mee voor 3 uur permanente vorming.
Het correct oplossen van vochtproblemen hoeft niet onoverkomelijk te zijn. Feit is wel dat in het overgrote deel van de gevallen de diagnose van het
probleem fout is. Goede diagnoses zijn dus van groot belang.
Omschrijving
In deze opleiding wordt het gegeven 'gebouwvocht' in al z'n facetten bekeken:
soorten vocht en oorzaken ervan
detectiemethoden
oplossingen
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich enerzijds tot mensen die actief zijn in de private bouwsector, zoals aannemers, architecten, deskundigen en mensen uit de
vastgoedwereld

en anderzijds tot de hoofden en medewerkers van besturen, zorginstellingen, culturele instellingen, sociale huisvesting, non-

profitorganisaties en de sociale economie die verantwoordelijk zijn voor het gebouwenpatrimonium.

PROGRAMMA
In deze opleiding komen o.a. volgende punten aan bod:
Bouwfysica: hoe gedraagt vocht in al z'n facetten zich in een constructie?
Hoe komt het dat 19 op de 20 analyses fout zijn?
Wat zijn mythes, wat zijn waarheden over gebouwvocht?
Hoe zit het verzekeringstechnisch?
Uw fout of fout door derden?
Correct uitgevoerde gebouwdetails
Zichtbare symptomen van vochtproblemen
Meetmethoden
Oplossingen
Vocht en energie
In de opleiding komen ook verschillende case studies aan bod.
Ook is er mogelijkheid om eigen ervaringen te bespreken.
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PRAKTISCH
2 sessie(s) vanaf woensdag 22/04/2020 - Oostende
2 sessie(s) vanaf woensdag 20/05/2020 - Heverlee
2 sessie(s) vanaf woensdag 24/06/2020 - Zwijnaarde
Lesdata voor Oostende vanaf woensdag 22/04/2020

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

woensdag 22/04/2020

09:30

12:30

woensdag 22/04/2020

13:30

16:30

SBM Oostende
Zandvoordeschorredijkstraat 73
8400 Oostende

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
T: 078 35 36 38
Kevin@sbm.be
Getuigschrift
U ontvangt een certificaat van deelname.

DOCENT

De training wordt gegeven onder de bezielende leiding van Eddy H.J. Cruysberghs.
Eddy is bouwpatholoog, docent bouwfysica, gediplomeerd deskundige, forensisch technisch expert, technisch raadsman en internationaal vocht- en
isolatie expert. Hij heeft 28 jaar praktijkervaring en heeft meer dan 28.000 probleemgevallen opgelost. Bovendien heeft Eddy diverse handboeken
geschreven waarin hij dieper ingaat op isolatie, koudebruggen en vochtproblemen. Hij verzorgt tevens regelmatig voor Escala en SBM de opleiding "Vochten condensatieproblemen in gebouwen".
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