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Beste lezer,

Inmiddels is het september en het najaar lonkt. Dit is 
de periode dat meer klussen aan de binnenkant van de 
woning worden uitgevoerd. Het wordt schemerig en dat 
betekent ook dat verlichting van belang wordt. Dit lees je 
dan ook terug in het artikel waarin we uitgebreid ingaan op 
diverse soorten werkverlichting. 

Centraal in dit magazine staan een complete zolderkamer- 
verbouwing en het plaatsen van een VELUX-dakkapel.
Stap voor stap nemen we je mee in de meest voorkomen-
de werkzaamheden en het gebruik van slim materiaal en 
handig gereedschap. Met foto’s en stappenplannen leggen 
we alles uit en bovendien kan je op ons YouTube kanaal al 
de video’s bekijken.

Ook nemen we je mee in artikelen over oude ambachten 
verwerkt in de huidige tijd. Een glas-in-lood atelier dat de 
krachten heeft gebundeld met een aannemersbedrijf bij 
opdrachten met monumentale en authentieke panden. En 
we nemen een kijkje bij het laatste bedrijf dat Hollandse 
school tegelwerk levert. Handig om te weten als jij een klus 
hebt met ambachtelijke accenten!

Een goed bewaard geheim is ons uitgebreide assortiment 
op het gebied van hang- en sluitwerk. De donkere dagen 
komen er weer aan en daarom is het verstandig om 
samen met jouw klant te kijken hoe ongewenste 
bezoekers buiten de deur zijn te houden. De 
basisbeveiliging moet op orde zijn, samen met 
Axa lichten we daarom toe waar je op moet let-
ten om inbraakvertraging te realiseren. Met jouw 
advies zorg je er dan voor dat de inbreker 
het huis van jouw klant over zal slaan. 
Keukens kopen bij Bouwmaat maken wij 
nog makkelijker samen met Bribus en de 
vernieuwde keukenservice. Standaard 
of maatwerk? Je leest hier meer over, zo 
is er een keuze uit ruim 400 keukens, en 
met Studio B heb je binnen 48 uur een 
offerte inclusief 3D-tekening en levering 
binnen drie weken. 

Dit en meer lees je in ons nieuwe
magazine. Wij wensen je veel lees- en 
kijkplezier. Mis je iets? Kijk dan eens op 
alles.bouwmaat.nl of op YouTube. Goede 
ideeën zijn zeer welkom! Laat ze ons weten 
via klantenservice@bouwmaat.nl. 

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 
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UPONOR UNI PIPE PLUS EN
RTM™-KOPPELINGEN
We starten met het aanleggen van de waterleiding voor de wasbak. Om het lei-

dingwerk efficiënt te kunnen aanleggen, wordt de Uponor Uni Pipe Plus toege-

past. Doordat deze een 40% kleinere buigradius heeft dan vergelijkbare leidingen 

kan de leiding eenvoudig worden gebogen. Koppelingen worden uitgevoerd met 

de Uponor RTM™-fittingen. Voor deze fitting is geen persgereedschap nodig. 

Uiteindelijk worden de aansluitingen voorzien van hoekstopkranen en worden 

een Plieger-wastafel met Stick-kraan en een designbekersifon opgehangen. Meer 

informatie over deze installatie is op pagina 33 van dit magazine te vinden.  

ALLES

Bij het verbouwen of renoveren van een woning komen ver-
schillende klussen om de hoek kijken. We nemen je mee tijdens 
de opbouw en afwerking van een nieuwe slaap- of studeer-
kamer. In de diverse stappen zijn een aantal slimme artikelen 
gebruikt om de kamer efficiënter en beter te kunnen bouwen. 

BOUWMAAT
TOTAALKLUS  
EEN NIEUWE KAMER

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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DE VLOER

Als wapening en bekisting voor de 

dekvloer worden allereerst Lewis® 

Zwaluwstaart®-platen op de houten ver-

diepingsvloer gelegd. Om geluidsover-

last te beperken, worden de platen op 

geluidsisolerende stroken gelegd. Op 

deze platen wordt Weber.floor Vloeibare 

zandcement gestort. Dit is een snelle 

en arbeidsvriendelijke manier om

een dekvloer te realiseren. Voor meer 

details over deze stappen ga je naar 

pagina 16-17 van dit magazine.

VLOERVERWARMING

Om een eenvoudige installatie van 

de vloerverwarming te tonen, is voor 

het Uponor Minitec opbouwsysteem 

gekozen. Ook hadden de vloerverwar-

mingsleidingen direct op de Lewis® 

platen gemonteerd kunnen worden. De 

folie-elementen worden op de dekvloer 

gelegd en samen met de Bouwmaat 

Renovatie Vloeivloer ontstaat een ge-

ringe opbouwhoogte van 15 mm. Meer 

uitleg hierover vind je op pagina 45. 
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Nadat het houten regelwerk geplaatst 

is, wordt het eerste deel van de schei-

dingswanden geïsoleerd met Knauf 

Insulation MW35. Dit isolatiemateriaal is 

gemaakt van 80% gerecycled materiaal 

en voorzien van ECOSE® Technology. 

Dankzij deze technologie is het materi-

aal vriendelijk voor huid en handen. Het 

irriteert niet en geeft geen geur of stof af. 

Het is eenvoudig op maat te snijden en 

te verwerken, zelfs op moeilijk bereikbare 

plaatsen of rondom leidingwerk in wan-

den en plafonds. MW35 is onbrandbaar 

(Euro brandklasse A1). Daarbij is het licht 

en compact verpakt, waardoor een rol 

eenvoudig naar de eerste verdieping van 

de woning is te vervoeren.

KNAUF
DIAMOND BOARD 
PLAATMATERIAAL

KNAUF INSULATION MW35 MINERALE WOL

Vervolgens kunnen de meeste 

wanden met Knauf Diamond Board 

worden dichtgezet. Deze plaat heeft 

een hogere gipsdichtheid en is daar-

door zeer stootvast. Ook zorgt het 

voor een goede geluidsisolatie van 

wanden en plafonds. Daarnaast is 

het sterk brandwerend en ook toe te 

passen in natte ruimtes. De herken-

bare blauwe Knauf Diamond Board 

plaat is goed snijdbaar waardoor 

zagen niet nodig is. De platen zijn 

eenvoudig af te werken en leveren 

uiteindelijk een superstrak eindresul-

taat op. 

De platen worden met Diamond 

Board XTN-schroeven op het 

regelwerk vastgeschroefd. Over 

de aansluitnaden en schroefgaten 

wordt, om scheurvorming tegen te 

gaan, zelfklevend gaasband van 

Knauf aangebracht. Tenslotte wordt 

hierover Knauf Fill & Finish Light 

gesmeerd. Dit is een kant-en-klare 

pasta die soepel verwerkbaar is en 

weinig krimp geeft. Door de lichte 

samenstelling van de pasta heeft 

deze tot 35% meer opbrengst 

per emmer ten opzichte van verge-

lijkbare materialen.
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KNAUF KLICK 
BOARD

In de ruimte loopt een luchtbuis die uit 

het zicht gehaald wordt. Om snel een 

omkokering met een scherpe hoek te 

maken, wordt de kant-en-klare Knauf 

Klick Board toegepast. Dit slimme 

product is van Knauf Diamond Board 

gemaakt. De montage is simpel.

Leg een Klick Board op een vlakke 

ondergrond en verwijder de transport-

strip. Pas het Klick-profiel voorzichtig in 

elkaar volgens het ‘mannetje en vrouw-

tje’-principe. Begin aan één uiteinde. 

Druk daarna het geheel aan tot het 

‘klikt’ en druk vervolgens de hele lengte 

stukje bij beetje naar het andere uitein-

de toe, in elkaar. Schroef tenslotte de 

plaat vast op het regelwerk. Het geheel 

heeft weinig afwerking nodig, alleen de 

schroefgaten moeten worden gevuld. 

Het eindresultaat is sterk en strak en 

geeft weinig stof of rommel af.

KOZIJN EN DEUR 
PLAATSEN INCLU-
SIEF AFHANGEN

Voor de deurkozijncombinatie is een 

kozijn gekozen voor een stompe binnen-

deur die alleen op lengte gemaakt hoeft 

te worden. Het kozijn wordt gegrond 

geleverd en later nog afgelakt. De 

Skantrae stompe binnendeur is geleverd 

zonder scharnierkrozingen en de ramen 

zijn los bijgeleverd. Hoe het kozijn wordt 

gemonteerd, de deur wordt afgehangen 

en wordt voorzien van de ramen is op 

pagina 20-21 uitgebreid toegelicht.   
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ELEKTRA

Voor het aanleggen van de elektra voor 

een wandcontactdoos en lichtscha-

kelaar wordt de G-Flex installatiebuis 

gebruikt. Deze stootvaste buis is voor-

zien van 2,5 mm² VD-installatiedraad 

(bruin, blauw en geel-groen). Door deze 

combinatie wordt veel tijdwinst ge-

boekt omdat er geen draad door loze 

leidingen hoeft te worden getrokken.

Nadat het doorvoergat met de speed-

boor is gemaakt, wordt de leiding 

m.b.v. drukzadels bevestigd en naar 

de Attema dubbele inbouwdoos voor 

holle wanden gevoerd. Met behulp van 

de Knipex-tangen worden vervolgens 

de installatiedraden aan de Gira-wand-

contactdoos en schakelaar gemon-

teerd. Nadat de wand is afgewerkt, 

worden de tuimelaar en afdekraampjes 

geplaatst.
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WANDAFWERKING 
MET SPS CLEAN AIR 
MATT INTERIOR

Nadat de naden van de wanden glad 

zijn geschuurd en stofvrij zijn gemaakt, 

wordt er eerst met SPS Unitex-Primer 

voorgestreken. Deze watergedragen, 

dekkende acrylaatprimer voor muurverf 

voorkomt glansverschillen en heft de 

zuiging van de ondergrond op. Na 

droging is veelal maar één afwerklaag 

nodig. Voor het aanbrengen zijn een 

Anza-verlengsteel, beugel en Antex-mi-

crovezelroller gebruikt.

Na droging worden de wanden afge-

werkt met SPS Clean Air Matt. Dit is 

een muurverf die vervuilende stoffen in 

de lucht neutraliseert. Meer informatie 

hierover vind je op pagina 58-59. Na 

droging worden de kozijnen met Sik-

kens Rubbol BL Rezisto Satin afgelakt 

en de Jeweret-plinten gemonteerd.

VLOER AFWERKEN 
MET SIKKENS 
WAPEX 650

Voor de afwerking van de vloer is een 

bijzondere keuze gemaakt, deze wordt 

namelijk geschilderd. Hiervoor is Sik-

kens Wapex 650 gekozen die speciaal 

ontwikkeld is voor de afwerking van 

binnenvloeren (uitgezonderd garage-

vloeren). Deze verf is in veel kleuren 

verkrijgbaar. Wapex 650 wordt met een 

roller of kwast aangebracht en is een-

voudig verwerkbaar. Normaal gespro-

ken zijn één of twee lagen al voldoen-

de. De verf is geurarm, verdunbaar, 

bevat zeer weinig oplosmiddelen en is 

sneldrogend. De vloer is na minimaal 

zes uur droging beloopbaar.
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HET EINDRESULTAAT  
Een strakke, witte, minimalistische ruimte die zich
zowel leent als studeerkamer of slaapkamer. 
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GADGETS
Een lastige uitdaging op je klus aan  

anderen laten zien, zodat zij je kunnen  

helpen met een oplossing? Met DAQRI 

Worksense™ in combinatie met DAQRI 

Smart Glasses® breng je het probleem  

met Augmented Reality in beeld en kan  

je collega via internet direct meekijken. 

Je kunt met deze slimme bril ook 

digitale aantekeningen in het

beeld opslaan, BIM-modellen

(Bouwwerk Informatie Model) op de

bouwplaats bekijken, je omgeving

scannen en vastleggen en een stappen-

plan in je beeld laten meelopen. 

 

Meer informatie | www.daqri.com

DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Als vakman houden we ervan: slimme innovaties die het werk 
eenvoudiger en leuker maken. Welke handige gadgets zijn 
nieuw of komen eraan? Bouwmaat presenteert een mooie 

selectie van nuttige snufjes en mooie gadgets.

ALLES

HANDIGE BRIL 
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GADGETS

Slimme schoenzool 
De Zhor Tech Safety schoenzool is 

speciaal ontwikkeld voor vakmannen 

in de bouw. Deze slimme binnenzool 

zit vol met sensoren die gekoppeld zijn 

aan een app op je telefoon. De unieke 

technologie analyseert je dagelijkse  

activiteit nauwkeurig, bijvoorbeeld hoe 

ver je loopt, hoe vaak je hurkt of op je 

tenen staat en hoe vermoeid je bent. 

Met deze inzichten kun je beter op je 

houding letten om pijnklachten te  

voorkomen. Als je uitglijdt, kan  

de schoenzool dit detecteren en  

automatisch iemand waarschuwen. 

 

Meer informatie | www.zhortech.com

Extreme Notes 
De nieuwe Extreme Notes van Post-it® 

lijken wel gemaakt voor vakmannen.  

Ze zijn bestand tegen de meest extreme 

omstandigheden: van warm en koud  

tot stoom, vocht, water en meer.  

De notitieblaadjes zijn dus uitermate 

geschikt voor op de bouwplaats. 

Ze blijven stevig plakken op verschillen-

de ondergronden zoals staal, onbewerkt 

hout, baksteen, cement en tegels.  

Zo kun je zelfs in de moeilijkste  

omstandigheden notities voor jezelf  

of je collega’s achterlaten. 
 
Meer informatie | www.post-it.com

Met de Walabot DIY kan je door betonnen muren, hout en gipsplaten heen kijken,  

tot wel tien centimeter diep. Als je het kleine apparaatje aan de achterkant van je  

Android smartphone bevestigt, zie je op het beeldscherm van je telefoon precies  

wat er in de muur zit. De Walabot DIY detecteert metalen en plastic buizen, studs  

en bedrading. Ongedierte kan ook gemakkelijk worden opgespoord, want het  

apparaat ziet ook beweging in de muur. 
 
Meer informatie | www.walabot.com

IN DE MUUR 

LET’S GET
STICKY....
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Een tochtvaldorpel frezen en monteren, armschaven of 
scharnierinkrozingen maken? Het is een tijdrovende klus om 
dergelijke bewerkingen aan een binnen- of buitendeur zelf uit te 
voeren. Daarom neemt Skantrae dit soort bewerkingen voor je uit 
handen. Bovendien kunnen de deuren snel uit voorraad geleverd 
worden. Frank Willemsen is accountmanager bij Skantrae en leidt 
onze servicemedewerker Falco van Bouwmaat Arnhem rond in het 
magazijn en het bewerkingscentrum van Skantrae in Zevenaar. 

KIJKJE IN DE
KEUKEN VAN... 
SKANTRAE



Skantrae heeft standaard maar liefst 120.000 deuren en 

ruim 30.000 beslagsets op voorraad. Frank: “Onze voor-

raden zijn immens, daardoor kunnen we veel modellen 

en de meeste maten heel snel leveren. Voorraaddeuren 

leveren we binnen een week en als we een deur bewer-

ken, komt er nog een week bij. Dat is nog steeds snel.” 

Sneller en makkelijker
Falco vraagt: “Waar worden deze deuren bewerkt?” Het 

bewerken van een deur gebeurt in het bewerkingscen-

trum van Skantrae. “Hier verzamelen we eerst wat we 

nodig hebben: een deur, eventueel glas en het gekozen 

beslag”, vertelt Frank. “Daarna wordt de deur bewerkt, 

aan de hand van de bewerkingen die door de klant van 

Bouwmaat zijn doorgegeven. We kunnen op dit gebied 

heel veel om de deur zo compleet mogelijk te leveren. 

Hiermee ontzorgen we de vakman die de deur gaat 

plaatsen, het scheelt enorm veel tijd.” Skantrae kan

zowel aan binnen- als aan buitendeuren diverse bewer-

kingen uitvoeren. “We werken ook met hang- en sluit-

werkpakketten. Wij frezen alles voor en de vakman krijgt 

de deur compleet met het hang- en sluitwerk geleverd. 

Hij kan de hardware vervolgens éénvoudig monteren 

en de deur afhangen. Wij doen alles om de klus sneller, 

beter en makkelijker te kunnen uitvoeren.”

Dubbel ontzorgen
Als de deur helemaal klaar is, worden de bewerkte

deuren voorzien van een stevige verpakking (zonder 

bewerking krijgen de deuren namelijk geen extra verpak-

king). Frank: “Hij gaat extra door de krimptunnel (strak 

insealen) en krijgt zijkantbeschermingen mee, zodat 

hij het transport goed doorstaat. Vervolgens gaat de 

levering naar Bouwmaat, maar we kunnen ook direct op 

de klus leveren.” Naast al deze services voor de vakman, 

ontzorgt Skantrae ook de consument. Bijvoorbeeld met 

de Skantrae Augmented Reality app: “Vanaf de bank 

kun je hiermee in een 3D-omgeving een nieuwe deur in 

je kozijn plaatsen. Zo helpen we de consument om een 

keuze te maken en de vakman bestelt deze specifieke 

deur gemakkelijk bij Bouwmaat!”  
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Voor het maken van een stabiele en sterke vloer op een houten 
constructie worden LEWIS® Zwaluwstaartplaten® gebruikt. Deze 
platen dienen als verloren bekisting en wapening voor een dunne 
en lichtgewichtdekvloer. Tijdens het aanbrengen van de dekvloer 
brengen de LEWIS® Zwaluwstaartplaten® het gewicht van de 
mortel en de montagebelasting naar de draagconstructie. Nadat 
de mortel uitgehard is, vormen de LEWIS® Zwaluwstaartplaten® 

samen met de mortel één constructief geheel.

MONTAGE
De LEWIS® Zwaluwstaartplaten® kunnen direct op de houten balken of vloerdelen 

geplaatst worden. Het kan voorkomen dat tijdens groot onderhoud of renovatie van 

oudere gebouwen en woningen blijkt dat de vloeren niet aan de huidige eisen voor 

geluidsisolatie voldoen. Voor een geluidsgeïsoleerde, zwevende LEWIS® vloer kunnen 

de platen dan op LEWIS® geluidsisolerende oplegstroken geplaatst worden.

Standaard vloer
Houd de wanden vrij door 10 mm dikke randstroken te plaatsen. Met behulp van een 

haakse slijper kunnen de LEWIS® Zwaluwstaartplaten® op maat gemaakt worden. 

Leg vervolgens de platen haaks over de houten balklaag. De eerste rij platen wordt 

met de opdruk naar onderen gelegd en de volgende naar boven. Zorg ervoor dat de 

platen elkaar aan de kopse kant minimaal tussen de 50-100 mm overlappen. Druk 

(“klik”) vervolgens de platen in elkaar. Bevestig deze bij de overlappende delen met 

een draadnagel of zelftappende parkers aan de balken. Bij het toepassen van een 

gietvloermortel of zeer vloeibare beton kunnen de zijflensoverlappen van de platen 

extra aan elkaar worden bevestigd met zelftappende parkers. Vervolgens kan de 

dekvloer worden gestort.

Geluidsgeïsoleerde vloer
Plaats allereerst de LEWIS® geluidsisolerende minerale wol randstroken tegen het 

opgaande werk. Leg vervolgens de LEWIS® geluidsisolerende oplegstroken op het 

vloerhout ter plaatse en in de richting van de vloerbalken. Hou hiervoor de hart-op-

hartafstand van de balken aan met een minimumafstand van 50 cm. Klik de LEWIS® 

platen vervolgens in elkaar. Bevestig de platen zelf niet aan de ondergrond.

ZORG VOOR EEN 
STERKE VLOER 
MET LEWIS® EN WEBER
VLOEIBARE ZANDCEMENT

1. Draag stevige handschoenen bij het plaatsen van de LEWIS®        

       Zwaluwstaartplaten®. De randen en hoeken zijn scherp.

2. Gebruik het LEWIS® afdichtingsprofiel om mortellekkage           
    op de plaats van de kopzijde van het vloerveld en/of de      
    sparingen te voorkomen.
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GIETEN VAN
EEN VLOEIBARE
ZANDCEMENT
DEKVLOER

Met Weber Vloeibare zandcement (VZC) 

wordt de eenvoud van zandcement 

met de unieke eigenschappen van een 

cementgebonden gietdekvloer gecom-

bineerd. De vloer wordt gegoten, dus 

het zware werk van smeren en afreien is 

niet meer nodig. Het is daarbij eenvou-

dig en snel te verwerken. Dit resulteert 

in 30% tijdswinst vergeleken met een 

zandcementen dekvloer. Daarbij zorgen 

de zelfverdichtende eigenschappen voor 

een gegarandeerde kwaliteit. Er kunnen 

laagdiktes van 3 tot 10 cm worden

aangebracht.

Voorbereiden en aanmaken
Plaats allereerst de kantenstroken langs 

de wanden, kolommen en doorvoeren. 

Dicht alle openingen goed af. Sluit de 

ramen en openingen om snelle uitdroging 

van de mortel te voorkomen. Vermijd 

ook direct zonlicht. Gebruik een hoge 

mengkuip en giet daarin niet meer dan 

2,8 liter schoon water. Voeg de 20 kg zak 

Weber Vloeibare zandcement toe en meng 

met een elektrische mixer gedurende twee 

minuten totdat er een homogeen, klontvrij, 

mengsel ontstaat. Laat een minuut rusten 

en meng daarna nog even na. 

Verwerken
Start in de hoek die het verst van de 

uitgang verwijderd is en werk in de richting 

van bijvoorbeeld de deur. Giet het VZC op 

de juiste laagdikte uit. Controleer regelma-

tig of de hoogte, minimaal 3 cm op de bo-

venzijde van de cannelure is bereikt. Dob-

ber vervolgens met een drijfrei de vloer tot 

een vlak geheel. Doordat de vloer in bewe-

ging wordt gebracht, ontstaat dit vlakke 

resultaat. Het dobberen van de vloer moet 

zowel in de lengte als de breedterichting 

worden uitgevoerd. Verwerk de mortel 

binnen 30 tot 45 minuten. Afhankelijk van 

de laagdikte en drogingscondities is de 

vloer na 1 à 2 dagen beloopbaar. 

Werk bij grote vloeroppervlakken met meerdere mensen en 
let op je werkhouding. Ga door je knieën bij het aanmaken 
en uitstorten.
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Naam: Maurijn Pet

Bedrijf: Poly Pol Technische
 Projecten

Naam: Lotte van Gunst

Bedrijf: Terello

Functie: Front Office Medewerker
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Hoe werkt de
reparatieservice?
Wanneer je een defect aan je toestel 

hebt, kun je Terello bellen of mailen. 

Er wordt dan een afspraak met je 

ingepland en de dichtstbijzijnde 

monteur wordt op pad gestuurd naar 

je werkplek van die dag. Een half uur 

voordat hij arriveert, belt hij even 

dat hij eraan komt, uiteraard op een 

ander nummer waar je op dat 

moment bereikbaar bent. Bij aan-

komst stelt de monteur vast wat er 

precies mankeert. 

Alle monteurs hebben in hun bus een 

werkplaats, voorzien van alle materia-

len en gereedschappen om de smart-

phone ter plaatse te repareren. Een 

gemiddelde reparatie duurt slechts 

30 minuten. Hierna levert de monteur 

het toestel weer bij je in en kan je 

direct nagaan of alles weer werkt. 

Overal in Nederland
snel weer bereikbaar
Maurijn Pet is één van de vakmannen 

van wie het toestel werd gerepareerd. 

Hoe ervaarde hij de reparatieservice? 

“Er zat een grote barst in mijn scherm 

waardoor de smartphone niet meer 

werkte. Als ik op een klus aan het 

werk ben, bel of mail ik met collega’s 

om te bespreken wie er bijvoorbeeld 

morgen werkt of om materiaal te

bestellen. Wanneer ik dan mijn 

telefoon niet kan gebruiken, kan ik 

net zo goed naar huis gaan! Ik was 

erg verrast dat ze zo snel mijn toestel 

repareerden, ook nog ter plaatse. Je 

hebt wel services waarbij je een ver-

vangend toestel krijgt, maar al mijn 

gegevens zitten in deze telefoon, met 

een ander toestel kan ik nog niets.”

Een kapot scherm is volgens Lotte 

van Gunst van Terello ook de meest 

voorkomende reparatie. Lotte 

vertelt: “Een barst in het scherm 

of het scherm volledig in stukjes, 

dat komt vaak voor. Gelukkig is dat 

ter plaatse snel te verhelpen. We 

voeren spoedreparaties uit zodat een 

vakman echt snel weer verder kan 

werken. Ook een afspraak inplannen 

waarbij we direct voor al je medewer-

kers de toestellen nakijken, behoort 

tot de mogelijkheden. De monteurs 

repareren door heel Nederland, 

dus waar je ook zit, ben je zo weer 

bereikbaar!” 

ALLES

Je smartphone is nagenoeg onmisbaar bij je werk. Je hebt 
er contact met klanten en collega’s mee, bestelt online 
producten, of deelt je laatst afgeronde project op social 
media. Maar wat doe je als je telefoon stuk gaat? Een nieuwe 
aanschaffen is duur en een langdurige reparatie eigenlijk 
geen optie. Bouwmaat biedt in samenwerking met Terello de 
slimme oplossing: de supersnelle telefoonreparatieservice 
van Bouwmaat Mobiel! 

NOOIT MEER
ONBEREIKBAAR  
DANKZIJ BOUWMAAT MOBIEL 

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video



Naam: Herralt Smienk

Bedrijf: Terello

Functie: Telefoon Technici
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• Reparatie op locatie: de monteur heeft in zijn bus alles 

wat nodig is voor de reparatie. Je hoeft dus zelf nergens 

heen en kan gewoon verder werken!

• Na een half uur heb je een werkende telefoon terug

• Na reparatie krijg je direct je eigen toestel terug met al 

je gegevens hierop. Een vervangend toestel is dan ook 

niet nodig

• Geen geld op zak? Geen probleem! Betalen kan met pin, 

maar ook via een factuur

• Je krijgt 24 maanden garantie op de reparatie

• Bouwmaat-klanten krijgen een gratis screenprotector bij 

de reparatie. Zo blijft je scherm krasvrij! 

van de Bouwmaat Mobiel telefoonreparatie

Naast de reparatieservice levert Bouwmaat Mobiel 
ook scherpe deals op het gebied van telefonie en 
abonnementen voor klanten van Bouwmaat.

DE VOORDELEN

• Voordelige abonnementen: SIM-only of in combinatie 

met een toestel
• Advies op maat: neem contact op met Bouwmaat 

Mobiel en je krijgt een advies op maat om te kijken waar 

je maandelijks geld kunt besparen! 

SLIMME DEALS MET 
BOUWMAAT MOBIEL



Een stompe deur of opdekdeur
Het is noodzakelijk om te weten welk type deur er in het kozijn komt te hangen;

een stompe- of opdekdeur. Deze keuze kan uiteraard ook omgekeerd plaatsvinden 

als er bijvoorbeeld van een bestaand kozijn wordt uitgegaan. In dat geval moet de 

juiste deur erbij gekozen worden. Een stompe deur wordt met scharnieren afgehan-

gen en valt in het kozijn. Een opdekdeur wordt afgehangen met paumelles en valt 

gedeeltelijk in het kozijn. Een voordeel is dat dit laatste type eenvoudig en snel te 

monteren is. Houd bij aanschaf van een opdekdeur wel rekening met de draairich-

ting. Bij een stompe deur is dit niet altijd noodzakelijk. Er zijn vele kwaliteiten deuren 

verkrijgbaar en het aanbod hierin varieert van een simpele boarddeur met een ho-

ningraatvulling, tot een massieve, luxe paneeldeur. Alle deuren zijn uiteraard vervaar-

digd van duurzaam hout en voorzien van het FSC of PEFC-label.

Het afhangen van de binnendeur in enkele eenvoudige stappen
Start met het op maat maken van de kozijnen. Zorg ervoor dat de inkeping voor de 

montage van het bovenste deel van het kozijn op de juiste maat is ingekort. Voor-

zie de verbindingen van lijm en schuif ze in elkaar. Verstevig de verbinding met een 

schroef of nagel. Monteer vervolgens tijdelijk de stellat aan de onderzijde van 

het kozijn. 

Wanneer nieuwe wanden worden geplaatst met behulp van regelwerk 
en gipsplaten is het handig om met kant-en-klare kozijnen te werken. 
Dit bespaart je bij het afhangen van een binnendeur tijd omdat de ko-
zijnen al voorzien zijn van een slotkastboring. Let bij de aankoop van 
het hout op het FSC of PEFC-keurmerk zodat je weet dat dit vanuit 
verantwoord beheerde bossen afkomstig is. 

BINNENDEUR
AFHANGEN
EENVOUDIG EN SNEL
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Bekijk de video

Kozijn

Deur

Kozijn

Deur

Stomp

Opdek



Plaats hierna het kozijn waterpas tegen 

het houten regelwerk en schroef vast met 

Woodies Ultimate houtschroeven (5,0 x 

80 mm) met verzonken kop. Aan de hand 

van een freesmal frees je vervolgens met 

behulp van de Festool OF1010 bovenfrees 

de scharnierinkrozingen in het kozijn.

Bij het afhangen van een nieuwe stompe 

deur is het verstandig om de volgende 

hangnaden (speling) aan te houden:

Hangzijde: 2 mm

Sluitzijde: 3 – 4 mm

Bovenzijde: 2 mm

Onderzijde: 3 – 4 mm

Om hieraan te voldoen, moet de deur arm- 

en pasgeschaafd worden. Bij armschaven 

wordt de zijde iets schuin naar binnen 

geschaafd. Gebruik hiervoor een elektri-

sche schaaf.

Na het bepalen van de locatie van de 

scharnieren kan de deur voorzien worden 

van de scharnierinkrozingen. Dit kan je 

zelf doen, maar ook laten doen door de 

deur af fabriek te bestellen inclusief deze 

bewerking. Schroef vervolgens de schar-

nierbladen in het kozijn en op de deur. 

Hang de deur vervolgens in het kozijn. De 

deuren worden veelal vanuit de fabriek 

voorzien van een voorgeboord slotgat. 

Monteer tenslotte het deurbeslag op de 

deur en de sluitplaat in het kozijn.

Een glasdeur monteren
Bij een glasdeur moet het glas vaak 

nog gemonteerd worden. Ook dit kan af 

fabriek gedaan worden, uiteraard kan je 

er ook voor kiezen om dit zelf te doen. 

Verwijder eerst de glaslatten uit de deur 

en breng de beglazingskit aan in de 

glassponning. Plaats het glas en zet de 

glaslatten weer vast met kleine spijkers. 

Verwijder tenslotte de overtollige kit. 
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Martijn Krabben is accountmanager 

bij Bribus, het bedrijf dat keukens 

produceert voor de zakelijke markt. 

Bribus is al jarenlang partner van 

Bouwmaat en gezamenlijk is er 

onlangs een vernieuwde service 

gelanceerd waarmee je sneller en 

eenvoudiger een keuken kiest. Mar-

tijn: “Een vakman kan nu samen met 

een Bouwmaat-medewerker in een 

paar stappen al de keuken kiezen die 

hij wil en hij krijgt vervolgens ook snel 

een offerte.” Martijn gaat op bezoek 

bij Bouwmaat Schiedam, waar hij 

Budd Stap, onze Bouwmaat-mede-

werker, het vernieuwde keukenproces 

laat zien.

Vernieuwde opstelling
in de vestigingen
Lange tijd stond er nog een comple-

te (voorbeeld) keuken opgesteld in 

de vestigingen van Bouwmaat. De 

nieuwe opstelling is veel compac-

ter en gericht op zowel keukens uit 

voorraad als op maatwerkkeukens. 

“Bouwmaat heeft een basiskeuken 

(kasten, bladen en spoelbakken) op 

voorraad, een vakman kan direct een 

complete keuken meenemen. Juist 

ook keukens met een andere kleur 

of een ander werkblad of apparatuur 

kun je hier nu samenstellen. Een 

Bouwmaat-medewerker doorloopt 

samen met de vakman een stappen-

Wanneer je bij een klus een keuken wilt plaatsen, kan de keuze 
voor het juiste type een behoorlijk tijdrovende onderneming 
zijn. Dankzij de vernieuwde keukenservice van Bouwmaat en 
Bribus is dat voorgoed verleden tijd! In slechts enkele stappen 
kom je tot de gewenste keuken en kun je snel een offerte 
aanvragen. Hoe werkt deze service precies en wat moet je als 
vakman doen om de keuken te bestellen?

SNEL DE JUISTE
KEUKEN KIEZEN  
MET BOUWMAAT EN BRIBUS
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We zetten alle voordelen van de keukenservice nog even voor je op een rij:

• Eenvoudig je keuze bepalen aan de hand van een stappenplan, 

zonder dat opties worden vergeten

• Talloze kleurencombinaties en opstellingen mogelijk

• Binnen 48 uur een offerte, inclusief 3D-tekening van de  

gewenste keuken

• Eén aanspreekpunt tijdens het hele traject van offerte tot en  

met levering

• Levering binnen drie weken na opdracht

• Levering van de keuken later dan vermeld op de orderbevestiging? 

Dan krijg je 10% korting! 

• Levering bij jouw Bouwmaat-vestiging 

• Tien jaar garantie op de keukenkasten en het kunststof werkblad

van deze slimme keukenservice

DE VOORDELEN

Snel een offerte, snel een 
keuken op maat 
Wanneer de keuze voor een keuken is 

gemaakt, wordt er door de Bouwmaat-

medewerker een offerte aangevraagd 

bij Bribus. Voorheen kostte het veel tijd 

om een offerte op maat te maken, maar 

door de versimpelde manier waarop 

je nu je keuzes aangeeft, kan dit al 

binnen 48 uur. Bij de offerte krijg je ook 

een 3D-tekening die een realistische 

indruk geeft van de gekozen keuken. 

Ook de uiteindelijke levering van de 

keuken verloopt vlot. Martijn: “Nadat de 

offerte een opdracht wordt, leveren wij 

de keuken binnen 15 werkdagen.” Als 

de levering onverhoopt later komt dan 

vermeld op de orderbevestiging, krijg je 

namelijk 10% korting! 

Service en levering
De bestelde keuken wordt geleverd 

bij jouw Bouwmaat-vestiging. Heb je 

een klus in de buurt van een andere 

vestiging dan waar je normaal gesproken 

je spullen haalt, dan is het mogelijk 

om de keuken daar af te laten leveren. 

Een groot voordeel: de keukenkasten 

worden kant-en-klaar geleverd, zodat 

je fors minder tijd kwijt bent om de 

keuken uiteindelijk te plaatsen. Op de 

keukenkasten en werkbladen geeft 

Bribus tien jaar garantie, zodat je 

verzekerd bent van goede service. 

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

plan waarin je via een aantal keuzes 

je wensen kunt aangeven. Van de 

producten zijn stalen aanwezig, zodat 

je ze direct kunt zien en voelen in deze 

nieuwe opstelling”, zo vertelt Martijn.
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Een extra hulpmiddel bij de keuze van een keuken is het 

digitale programma Studio B. In deze online inspiratie-

tool (www.bouwmaat.nl/keukeninspiratie) staan in een 

fotorealistische Pinterest-opstelling ruim 400 keukens. 

Hiermee vormt de tool de perfecte eerste stap in het pro-

ces van het kiezen van een keuken. Met deze tool kun je 

samen met de klant de gewenste keuken kiezen. Na het 

selecteren van de toepassing kies je een opstelling, kleur, 

type werkblad, handgreep en welke apparatuur je in de 

keuken wil plaatsen. Hierna blijven er een aantal keukens 

over, waarvoor je direct een offerte kunt aanvragen. Deze 

handige tool kan in de vestiging van Bouwmaat worden 

geraadpleegd, maar ook gewoon thuis. Zo kun je altijd en 

overal inspiratie opdoen bij de honderden voorbeeldkeu-

kens en snel tot het gewenste resultaat komen. 

Online inspiratie en keuze uit ruim 400 keukens 
STUDIO B
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Als in het najaar de dagen korter en donkerder 
worden, is goede werkverlichting van groot belang 
bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Het kiezen 
van de juiste verlichting is echter niet zo eenvoudig. 
Er zijn namelijk vele soorten lampen verkrijgbaar met 
elk bijzondere eigenschappen. Welke ontwikkelingen 
zijn er op dit gebied en waar moet je op letten bij de 
keuze voor werkverlichting?

Ledverlichting: de nieuwe standaard
Alle nieuwe werkverlichting is voorzien van een ledlamp. Met 

led (light emitting diode) bespaar je veel energie vergeleken met 

bijvoorbeeld de traditionele halogeenlamp die in de bouw nog vaak 

voorkomt. Waar halogeen weliswaar goedkoper is, produceert het 

ook meer warmte en gaat deze variant korter mee. De ledlamp is 

duurzamer, veiliger en efficiënter en kan met minder vermogen toch 

hetzelfde licht produceren. Toch zegt het wattage van een lamp 

niets over de lichtopbrengst ervan, uitgedrukt in lumen. Er is dus 

meer om rekening mee te houden dan alleen het (energie)verbruik 

van een lamp. 

Lichtopbrengst en kleurtemperatuur
De lichtopbrengst van verlichting is belangrijk in de bouwsector. 

Soms wordt om fel licht gevraagd, soms juist niet. Bekijk dus het 

aantal lumen wanneer je een grote lichtopbrengst nodig hebt en 

niet het aantal watt. Sommige werkverlichting heeft verschillende 

standen waarmee je meerdere aantallen lumen kan bereiken. Dit 

kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld veel verschillende klussen 

uitvoert die allen om een ander type licht vragen. Denk bijvoorbeeld 

aan een kruipruimte isoleren en schilderwerk uitvoeren in hetzelfde 

huis. Naast het aantal lumen kan ook de lichtkleur (uitgedrukt in 

het aantal Kelvin) nog belangrijk zijn. Gemiddeld daglicht bedraagt 

5.000K en is witachtig van kleur. Hoe lager het aantal Kelvin, hoe 

‘sfeervoller’ de lichtkleur vergeleken met wit licht. Kaarslicht is 

bijvoorbeeld rond de 2.000K, een heldere, blauwe hemel bedraagt 

wel rond de 9.000K. Het aantal Kelvin (K) heeft geen effect op 

schaduwen. De schaduwen worden verholpen door het lichtbun-

delpatroon. De lichtkleur kan van grote invloed zijn op je werk, als 

schilder wil je bijvoorbeeld zoveel mogelijk licht hebben wat op 

daglicht lijkt.  

Omgevings- en doelverlichting
Naast het energieverbruik, de lichtopbrengst en lichtkleur kan je 

nog op meer aspecten letten wanneer je werkverlichting kiest. Heb 

je behoefte aan een lamp die gericht een doel beschijnt zodat je 

hier goed zichtbaar aan kan werken? Een lamp die een complete 

muur kan beschijnen, bijvoorbeeld bij stucwerkzaamheden? Of 

moet de lamp een (deel van een) bouwplaats verlichten? De keuze 

tussen bijvoorbeeld een persoonlijke lamp, werklamp, zoeklamp, 

staande lamp of terreinlamp is dus een belangrijke en zal per 

situatie of zelfs beroep variëren. Ook de positie van de verlichting is 

hierbij een aandachtspunt: kan je deze bijvoorbeeld makkelijk op-

hangen, met een magneet bevestigen of op een statief plaatsen? 

WERK-
VERLICHTING  
WAAR LET JE OP BIJ JE KEUZE?
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Overige aandachtspunten
Naast de eerder genoemde zaken zijn onderstaande punten ook belangrijk bij het 

kiezen van de juiste werkverlichting:

• Is de verlichting voorzien van een accu of snoer? En in het geval van een accu, 

hoe lang gaat deze mee zonder op te laden? 

• Werk je met een 12V halogeenlamp en transformator? Let op! Je kan deze 

halogeenlamp niet zomaar vervangen door een ledlamp. De spanning van de 

transformator kan hier niet geschikt voor zijn, dus controleer dit voordat je de 

lamp vervangt  

• Bevat de lamp handige extra’s waarmee je slimmer kan werken, bijvoorbeeld 

een usb-poort om andere apparaten mee op te laden? Of een wifi-connectie 

waardoor hij vanaf je smartphone is aan te sturen? 

FESTOOL SYSLITE DUO-SET

MILWAUKEE M18 SAL-0

MILWAUKEE L4 FL-201

MILWAUKEE M12 AL-O

MILWAUKEE M18 SLSP-0

IP-code en IK-waarde
Ook de robuustheid van de verlichting is van belang. Een lamp op een bouwplaats 

trekt stof aan en mag niet snel vastlopen. Het risico dat je hem omver tikt, is altijd 

aanwezig, zeker als je in kleine ruimten werkt. Het is dan wel zo prettig als de 

lamp niet kapot gaat. Twee belangrijke indicatoren op dit gebied zijn de IP-code 

en IK-waarde. De IP-code geeft aan hoe de lamp bestand is tegen water en stof. 

Dit getal heeft twee cijfers, waarbij het eerste van nul tot zes loopt en het tweede 

van nul tot acht. Hoe hoger de getallen, hoe water- en stofbestendiger de lamp. De 

IK-waarde staat voor de slagvastheid van de verlichting (IK 1 t/m 10, waarbij 1 heel 

laag is en 10 zeer impactbestendig). 

TYPE KLUS GEWENSTE
PRESTATIE

PRODUCT

Stucwerk Brede lichtstraal, 

geschikt voor een groot 

muuroppervlak en 

schilderwerk

Festool Syslite DUO-set 

Schilderwerk Brede lichtstraal, lijkend 

op daglicht, meerdere 

standen

Milwaukee M18 SAL-0

Houtbewerking 

van kleine 

onderdelen

Smalle lichtstraal, focus 

op één punt of gedeelte

Milwaukee L4 FL-201

Terreinverlichting Geschikt voor verlichting 

van een grotere ruimte, 

verplaatsbaar

Milwaukee M12 AL-O

Kruipruimte 

isoleren

Goede verlichting 

complete ruimte, 

aanpasbare lichtstand

Milwaukee M18 SLSP-0
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Naam:   André Woudstra

Bedrijf:  Tegelzetbedrijf André Woudstra

Fan van:  De tegelsnijplanken van RUBI

Plezier in wat we doen, dat willen we allemaal. Goed 
gereedschap is wat dat betreft letterlijk en figuurlijk het halve 
werk. Dat weet ook André Woudstra, de trotse eigenaar van 
het gelijknamige tegelzetbedrijf. Hij kiest daarom al jaren voor 
de tegelsnijplanken van RUBI. Hij vertelt ons graag waarom 
dit zijn favoriete gereedschap is.

DE FAVORIET
VAN… ANDRÉ WOUDSTRA

Gereedschap moet 
handzaam zijn
Tegelzetten is fysiek werk, het 

gereedschap moet dan ook 

makkelijk in gebruik zijn. André: 

“Mijn gereedschap moet ten eerste 

lang meegaan, maar ook vooral 

handzaam zijn en ook niet te zwaar. 

Het kan niet zo zijn dat het leeghalen 

van mijn bus al ontzettend veel 

energie kost. De dag moet dan nog 

beginnen, dat houd je niet vol tot 

aan je pensioen. Degelijk en handig 

gereedschap zorgt ervoor dat je veel 

plezier hebt in je werk en het ook 

lang volhoudt.”

Goed doordachte 
producten
Het is niet voor niets dat André groot 

fan is van de snijplanken van RUBI. 

“De snijplanken zijn gemaakt van 

robuust materiaal. Het is o.a. van 

sterk aluminium en er wordt geen 

plastic gebruikt. Daardoor kunnen 

ze veel aan en gaan ze lang mee. Ze 

zijn handzaam, licht in gebruik en 

ze werken gewoon heel makkelijk. 

Het is allemaal erg goed doordacht. 

Zo is het snijwiel bijvoorbeeld 

heel eenvoudig te vervangen. 

Maar ook over het vervoer van de 

snijplanken is goed nagedacht. Ze 

zitten bijvoorbeeld niet in onnodig 

grote koffers. Daardoor neem je ze 

makkelijk mee en nemen ze in mijn 

bus ook niet al te veel plek in.”

Prettige geleider
André heeft twee tegelsnijders van 

RUBI in zijn bezit, de TS43 en de 

TR700. “De TS43 gebruik ik voor 

alle tegels tot en met 40 cm. Lekker 

snel en gemakkelijk. Voor de grotere 

tegels pak ik de TR700. Ik werk ook 

gewoon graag met die tegelplank, 

want zelfs grote tegels gaan me 

daarmee zeer gemakkelijk af. De 

geleider op de TR700 is lekker groot, 

waardoor je grotere tegels eenvoudig 

zeer recht kunt snijden. De geleiders 

zitten bij RUBI ook buiten de snijlijn, 

dus je kunt eigenlijk altijd zien wat

je doet.”

Nooit meer anders
Eén keer moest André van zijn 

voorliefde voor RUBI afwijken. “Ik 

had acuut een tegelsnijplank nodig 

maar de dichtstbijzijnde groothandel 

had geen RUBI. Daar heb ik eigenlijk 

nooit met plezier mee gewerkt en dat 

vind ik juist ontzettend belangrijk. 

Het werkte, maar niet zoals ik 

gewend ben. Als je nog nooit met 

een RUBI hebt gewerkt, moet je het 

dus echt een keer proberen. Eenmaal 

een RUBI is altijd een RUBI, wat

mij betreft.” 
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Rikus Oswald (51) heeft in 2005 de Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek overgenomen van zijn ouders. 
Het ambt stroomt door zijn bloed, dat is ook niet gek; zijn ouders bliezen de tegelfabriek nieuw leven  
in toen Rikus vijf jaar jong was. Zij hebben Harlingen opnieuw op de kaart gezet als productiecentrum 
voor ambachtelijk aardewerk en tegels. Iets waar Rikus, een vakman met passie, enorm trots op is.

ALLES OM  
TROTS OP 
TE ZIJN
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Harlinger Aardewerk
& Tegelfabriek
In de Harlinger Aardewerk & Te-

gelfabriek wordt alles met de hand 

gemaakt, volgens de historische 

receptuur uit 1598. Uniek, want 

Rikus en zijn 14 collega’s zijn het 

laatste bedrijf in Nederland die nog 

op originele wijze aardewerk en te-

gels vervaardigen volgens de aloude 

majolicatechniek. 

Het in ere houden
van historie
Denk aan de mooie, oude binnen-

steden en panden die Nederland rijk 

is en je ziet eigenlijk al de betegelde 

gangen, schouwen en entreepartijen 

voor je. Rikus: “De basisfunctie van 

een tegel was vroeger isolatie en 

waterkering. Pas later werd het es-

thetisch en toonde men hun rijkdom 

aan de hand van de hoeveelheid 

beschilderde tegels.” Wanneer een 

probleem ontstaat aan een tegelta-

bleau heeft Harlinger Aardewerk & 

Tegelfabriek de kennis in huis om 

deze te restaureren. “Van schade-

vrij uitnemen van een tegel tot het 

namaken en het terugplaatsen, wij 

nemen het gehele restauratieproces 

te hand volgens alle oorspronkelijke 

technieken.” Dit soort restauraties 

zijn vaak in opdracht van restaura-

tiearchitecten, eigenaren van een 

object, monumentenzorg, restaura-

tieaannemers en de Rijksgebouwen-

dienst. Een diverse groep klanten, 

met een gezamenlijke missie; het in 

ere houden van de historie.

Testen, testen, testen
Rikus legt uit: “We krijgen vaak een 

originele tegel als monster opge-

stuurd om deze bij- of na te maken. 

We gaan dan eerst onderzoeken wat 

de maatvoering, techniek en kleur is 

van de tegel. We duiken het archief 

in op zoek naar een tegel die er qua 

maat, vorm, kleur en glazuur aan 

doet denken. Op basis daarvan ma-

ken we een restauratieplan en doen 

we een aantal tests om tot de juiste 

verf, kleur en glazuur te komen.” 

Soms lukt dat al na vijf of zes tests, 

het kan ook wel eens vijf maanden 

of langer duren. Dat hangt ook af 

van de wens van de klant. Rikus: 

“De architect, aannemer of particu-

lier kan eisen dat de tegel helemaal 

authentiek, perfect en origineel moet 

zijn. Dan doen we dat.” 

Tegeltrend: Made in Holland
De laatste twee jaar merkt Rikus dat 

mensen weer nadrukkelijk zoeken 

naar een in Nederland gemaakte 

oplossing. “Onze klantgroepen zoe-

ken bewust naar ‘Made in Holland’, 

handgemaakte producten. Ze weten 

dat het dan volgens de duurzame 

spelregels geproduceerd is.”

Trots
Aan passie ontbreekt het Rikus niet: 

“Het allermooist vind ik wel dat je 

met hele simpele grondstoffen, Hol-

landse klei, prachtige eindproducten 

creëert. Dat proces is uitermate boei-

end.” Onlangs zijn de vakmensen 

gestart aan de derde restauratiefase 

in Kasteel de Haar in Haarzuilens. 

“Daar zit een enorme rijkdom aan 

tegels in.” Het mooiste maatwerk 

vindt Rikus het tegeltableau voor 

een Duits wellness complex. “Een 

naar ontwerp gemaakt, blauw en wit 

beschilderd tableau van maar liefst 

25 m2. Het grootste tableau ooit in 

Harlingen gemaakt en qua maatwerk 

het grootste dat we ooit hebben

gedaan! Prachtig!”  
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Naam:  Rikus Oswald 

Leeftijd:  51

Standplaats:  Harlingen

Bedrijf:  Harlinger Aardewerk & Tegelfabriek

Website:  www.harlinger.nl





Uni Pipe PLUS
Uponor heeft de beproefde MLCP-meerlagenleiding verder doorontwikkeld. Dankzij 
de naadloze aluminium composiet meerlagenleidingtechnologie heeft de nieuwe Uni 
Pipe PLUS een tot 40% kleinere buigradius dan vergelijkbare leidingen. Hierdoor 
kan je leidingwerk eenvoudig en snel aanleggen. Doordat de leiding in de gebogen 
vorm blijft, is het niet nodig om achteraf te corrigeren. De hogere buigzaamheid zorgt 
er ook voor dat er minder koppelingen nodig zijn. De leiding past op alle Uponor-
koppelingen. Bij het aanleggen van bijvoorbeeld een waterleiding scheelt het gebruik 
van de Uni Pipe PLUS je dus niet alleen tijd, maar ook nog materiaal en kosten.

RTMTM-koppelingen
De Uponor RTM™-perskoppelingen hebben een geïntegreerde persfunctie 
waardoor er snel veilige verbindingen gemaakt kunnen worden. Het gebruik van 
persgereedschap is hierbij niet meer nodig. De fitting is buitengewoon geschikt voor 
toepassingen in zowel renovatie als nieuwbouw en kan zelfs op moeilijk toegankelijke 
plaatsen toegepast worden. De RTM™ koppelingen zijn bij Bouwmaat verkrijgbaar in 
de diameters 16 en 20 mm en bestelbaar in 25 en 32 mm. Aan de kleurcodering op 
de persmarkering zie je direct om welke afmeting het gaat.

STAP 1
Boor de gaten met de juiste diameter 
voor de doorvoer van de leidingen in het 
houten regelwerk. Monteer tevens de 
montageplaat op de juiste hoogte. 

STAP 2
Voer de Uni Pipe PLUS, vanaf de rol, door 
de gaten naar aansluitpunten. Snij met 
een Uponor-snijtang de Uni Pipe PLUS 
op de juiste lengte af. Doe dit met een 
draaiende beweging. 

STAP 3
Buig vervolgens de bocht met de 
hand, een binnen-/buitenbuigveer of 

met een buigijzer. Kalibreer hierna alle 
uiteinden van de leidingen met het 
kalibreergereedschap. 

STAP 4
Schuif vervolgens de RTM™-fitting in de 
Uni Pipe PLUS. Bij het inschuiven wordt 
de persmarkering uit de persring gedrukt 
totdat er een duidelijke klik hoorbaar 
is. De weggedrukte persmarkering is 
door het 360° kijkvenster zichtbaar. Het 
kijkvenster vervult drie taken: het venster 
houdt de persring op spanning tot aan de 
persing, het bevat de kleurcodering van 
de diameter en het toont of de handeling 
juist is uitgevoerd. 

STAPPENPLAN   
MET UPONOR UNI PIPE PLUS EN
RTMTM-KOPPELINGEN

Dek voordat je in het 
hout boort de Uni Pipe 
PLUS leidingen die 

vanuit de vloer omhoog komen 
goed af. Zo voorkom je dat er 
zaagsel in de leidingen valt.

STAPSGEWIJS EEN
WATERLEIDING INSTALLEREN
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www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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Met een afgelakte stijldeur creëer je in een handomdraai 
een andere sfeer in een woning. Svedex heeft een veelzijdig 
assortiment aan afgelakte stijldeuren, die bovendien gegarandeerd 
lang mooi blijven. Dat komt doordat ze worden afgelakt met 
Svedex Superlak®. Ook hier gaat Falco, Service Medewerker bij 
Bouwmaat Arnhem, mee omdat hij benieuwd is naar het geheim 
van de speciale lak. Hij neemt een kijkje in de fabriek van Svedex 
in Varsseveld en leert daar alles over het productieproces van de 
afgelakte stijldeuren, van grondstof tot eindproduct. 

“We beginnen in deze productiehal”, vertelt Walter Slotboom, Rayon Manager 

van Svedex. “Hier worden de grondstoffen binnengereden vanuit ons 

grondstoffenmagazijn en start het productieproces van de Superlak® deuren. In de 

basis wordt het randhout, de gewenste vulling en de dekplaten als één geheel geperst 

tot een samengestelde deurromp. Na het persen wordt de deurromp bewerkt naar 

de juiste maatvoering, wordt het een stompe of opdekdeur en krijgt het de passende 

kleur kantenfolie. Dit gebeurt allemaal voordat de deur naar het kloppend hart van 

Svedex gaat; de lakhal. Hier krijgt de deur haar pantserlak; Svedex Superlak®.”

KIJKJE IN DE
KEUKEN VAN... 
SVEDEX BINNENDEUREN

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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Superlak® is super duurzaam
Er wordt in drie tinten wit afgelakt. “De 

standaardkleur is Alpine wit, bij benade-

ring RAL9010. Daarnaast lakken we ook 

in Extra wit en Warm wit”, legt Walter uit. 

Waarom is de hoogwaardige Superlak® 

waar Svedex bekend om staat nou zo 

bijzonder? Vraagt Falco. “Dat heeft alles te 

maken met het unieke lakprocedé. Binnen 

een seconde wordt de speciale lak in één 

keer uitgehard doordat kleine moleculen 

in de lak zich aaneenrijgen tot één geheel. 

Het resultaat is Svedex Superlak®; een 

slijt- en in hoge mate krasvaste lak op alle 

Svedex Superlak® deuren. Op de Super-

lak® deuren geven wij daarom tien jaar 

garantie op kleurechtheid en krasvast-

heid. Een bijkomend maar zeer belangrijk 

voordeel is dat bij deze lak geen uitstoot 

van CO2 en oplosmiddelen vrijkomt. Het 

is dus ook nog eens zeer milieuvriendelijk. 

Als vakman kun je hiermee onderschei-

dende kwaliteit en zekerheid bieden aan 

je klant. Superlak® is wat ons betreft de 

basis tot meer, van standaard vlakke deur 

tot mooie stijldeur.” 

Ruime keuze en maatwerk
Na tussentijdse controlemomenten zijn 

we in de assemblagehallen aangekomen 

en krijgt de deur een ‘gezicht’ (wordt het 

een glasdeur, een paneeldeur of blijft het 

een lijndeur of vlakke deur). Walter: “De 

gelakte deur doorloopt in dit deel van de 

fabriek de verschillende bewerkingen. 

Het slotgat wordt hier geboord en, indien 

besteld af fabriek, de krozingen voor de 

scharnieren en de patentboutgaten ook. 

Standaard leveren wij alle stijldeuren met 

gemonteerd slot naar keuze. Alle glasdeu-

ren zijn voorzien van gemonteerd gehard 

veiligheidsglas. De klant kan zelfs kiezen 

uit witte of zwarte glaslatten bij een deel 

van de collectie. Er is dus standaard al 

veel keuze in deurdesigns, maar omdat 

wij producent zijn, leveren wij met gemak 

ook maatwerk: afwijkende maatvoering 

is dus mogelijk. En als de deur helemaal 

klaar is, wordt deze degelijk verpakt. En 

dan: op naar Bouwmaat!”  



DE NBOX VAN NEXANS:
TIJDWINST EN GEMAK DANKZIJ ONS 
INNOVATIEF AFROLSYSTEEM
• Makkelijk: meteraanduiding op de kabel
• Comfortabel: geen spiraalvorming
• Eenvoudig: het afrolsysteem vereenvoudigt
   het plaatsen van de kabel
• Praktisch: efficiënt op te bergen in de
   bestelwagen en in het magazijn
• Mobiel: moeiteloos te dragen
• Winst: minder restlengtes
• Voordelig: tijdwinst tijdens de installatie

De Nbox is beschikbaar in:
• YMvK Dca 3G2.5 mm2 – 100 m.
• YMvK Dca 5G2.5 mm2 – 80 m.

www.nexans.nl/nbox

MOEITELOOS KABEL PLAATSEN!
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FEITEN & CIJFERS
RENOVATIE EN VEILIGHEID

Woningeigenaren ervaarden in 2016 en 2017 
gemiddeld gezien de meest acute overlast in 
hun woning door: verstopping van de riolering 
(11,3%), schimmelvorming (10,8%) en een 
storing/defect aan de cv-ketel (10,7%). 

De renovatie van het Rijksmuseum 
(2003-2013) duurde langer dan de 

bouw van het gebouw zelf
(1876-1885). Het budget voor de 
renovatie van € 375 miljoen was 

ongeveer het driehonderdvoudige van 
het originele budget.

In 2016 werd aan 
consumenten 

gevraagd welke 
klussen ze in de 

komende twee jaar 
willen (laten) uitvoeren. 

Het schilderwerk 
binnenshuis (31%), 
schilderwerk buiten 

(29%) en het 
aanpakken van de 
gehele badkamer 
(24%) vormden de

top drie. 

In 2017 kwamen er 4.225 ongevalsmeldingen binnen
(over alle sectoren). Dit betrof een stijging van 12% ten 
opzichte van 2016. 

De tevredenheid van woningbezitters met 
de onderhoudsstaat van hun woning lag 
in 2016-2017 gemiddeld op het cijfer 7,2 
voor eengezinswoningen < 100 m2. Voor 

eengezinswoningen > 150 m2 lag dit cijfer 
gemiddeld op 7,7. 

Als de aandacht voor beroepsziekten 
niet toeneemt, schat inspectie SZW 

dat het aantal beroepsziekten in 2025 
15% hoger zal liggen dan nu. 

Voor de renovatie van de Rotterdamse 
Maastunnel worden in totaal
600.000 nieuwe tegels gemaakt
voor in de tunnelbuizen. 

31%
600.000
NIEUWE TEGELS

375
MILJOEN

4.225

15%

7,2 - 7,7€

Elk jaar sterven 3.300 mensen aan de 
gevolgen van blootstelling aan stoffen op 
het werk, waaronder beroepslongziekten. 

3.300

VERSTOPPING
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Veel consumenten vinden het belangrijk om voldoende daglicht 
en frisse lucht in hun woning binnen te krijgen. Het plaatsen van 
een dakkapel kan een donkere zolderverdieping omtoveren tot een 
prettige, goed verlichte én geventileerde slaap- of werkkamer. De 
VELUX dakkapellen zijn hiervoor de ideale oplossing. Doordat de 
ramen schuin in het dak worden geplaatst, komt er in vergelijking met 
een traditionele dakkapel veel meer licht binnen. Bovendien levert het 
de extra ruimte op die je van een dakkapel gewend bent. Ook voor 
jou als vakman zijn de VELUX dakkapellen een goede keuze: ze zijn 
namelijk snel en eenvoudig te monteren. 

MEER RUIMTE
EN LICHT
BINNEN ÉÉN DAG

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video



Monteren in één dag
De VELUX dakkapellen zijn met twee 

personen al binnen één werkdag volledig te 

plaatsen, vanaf het openzagen van het dak 

tot en met de afwerking. Voor de montage 

is geen kraan nodig, dit doe je gewoon van 

binnenuit en dat is wel zo veilig. Elke VELUX 

dakkapel wordt geleverd als kant-en-klaar 

bouwpakket met daarin alle onderdelen die 

je nodig hebt. Zo weet je zeker dat je alles bij 

je hebt om de dakkapel snel en makkelijk te 

monteren. 

Geen vergunning nodig
Voor de consument hebben de VELUX 

dakkapellen vele voordelen. Door deze te 

benoemen, help je je klant bij het maken  

van de juiste keuze. Dat de dakkapellen 

binnen één werkdag gemonteerd kunnen 

worden, zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 

woning nooit lang open hoeft te blijven.  

En door het slimme ontwerp steekt de 

dakkapel niet meer dan 60 centimeter uit 

ten opzichte van het dakvlak. Je klant hoeft 

in de meeste gevallen dus geen vergunning 

aan te vragen en dat scheelt in kosten, 

moeite en tijd. Wij adviseren je wel om via

www.omgevingsloket.nl en de gemeente te 

controleren of er voor de betreffende woning 

aanvullende vergunningseisen zijn. 

Nog meer ruimte
Wil jouw klant de beschikbare ruimte 

optimaal benutten? Vertel hem dan over de 

VELUX dakkapel serre. Dit type dakkapel 

bestaat uit twee ramen boven elkaar, 

waardoor er ook van boven licht naar 

binnen valt. Dit zorgt ervoor dat de kamer 

ruimtelijker aanvoelt. Het is ook mogelijk om 

voor uitzettuimelvensters of de elektrisch 

bedienbare VELUX INTEGRA® dakramen te 

kiezen, zodat de klant de ramen makkelijk 

kan openen. De VELUX dakkapel serre 

kan bovendien gecombineerd worden met 

perfect passende raamdecoratie

en zonwering.
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STAP 1
DE BASIS 

Bevestig in de sparing de ondersteuningsbalken met schroeven aan het dak.  

Doe daarna hetzelfde met de voorgeïsoleerde zijwanden. 

STAP 2
ISOLATIEFRAME

Zet met het gemakkelijke kliksysteem het isolatieframe in elkaar. Daarna bevestig je 
dit met schroeven in de ondersteuningsbalken. 

STAP 3
DAKRAMEN 

Plaats de onderste dakramen in het isolatieframe en schroef deze door de beugels 
heen vast in de ondersteuningsbalken. Bevestig de bovenste dakramen op dezelfde 
manier. Plaats nu het waterkerend manchet aan de buitenkant van de 
ondersteuningsbalken en niet deze rondom vast. 

STAP 4
ONDERGOOTSTUK

Plaats het ondergootstuk. Deze kun je makkelijk in de bevestigingsbalk klikken. Niet 
dan rondom de dakramen de dampremmende folie met de handige plakrand. Snij de 
stukken folie die je niet nodig hebt eraf.

STAPPENPLAN   
ZO PLAATS JE VEILIG EN EENVOUDIG
DE VELUX DAKKAPEL SERRE!

1

2

3

4
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STAP 5
ZIJGOOTSTUKKEN

Plaats hier overheen de zijgootstukken 
en schroef deze vast in de constructie. 
Plaats vervolgens de zijstukken tegen 
de dampremmende folie aan in de 
zijgootstukken. Kijk hierbij goed naar de 
verschillende nummers op de achterkant 
van de gootstukken, het is als het ware 
een legpuzzel.

STAP 6
BUITENAFWERKING

Plaats de afdeklijsten aan de onder- en 
zijkant en bevestig deze met schroeven 
aan de dakramen. Daarna schroef je de 
afdeklijsten in het midden vast en tot 
slot doe je hetzelfde aan de bovenkant. 
Let op dat je de afdeklijsten aan elkaar 
bevestigt door het hoekje aan de 
bovenkant om te vouwen. Schroef dan 
alles aan elkaar vast. 

STAP 7
BINNENAFWERKING

Plaats de binnenbalk en schroef deze 
vast. Hang daarna het draaiende gedeel-
te van het dakraam erin. Vergeet niet als 
je klaar bent om de gekozen raamdeco-
ratie en/of zonwering erin te klikken. 

5

6

7
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OUD  NIEUW
Aan het woord zijn Winold Stoof (39) en Sebastiaan Rietkerk (41).
Hun raakvlak? Glas in lood. Ze werken onder andere samen 
aan een oude kerk in Amersfoort. Hun gedeelde passie voor 
oude bouwstijlen verklaart de jarenlange samenwerking. Wij 
spraken de twee vakmannen over de vele monumentale en 
authentieke panden die zij restaureren. Hierdoor worden oude 
bouwmaterialen duurzaam hergebruikt. Van oud naar nieuw dus.

Sebastiaan en Winold kennen elkaar al jaren. Sebastiaan: “Winold had vroeger 

een glas-in-loodatelier. We waren elkaars concurrenten.” Toen beide heren in 

gesprek raakten, was er al snel een klik. Inmiddels heeft Winold zich toegelegd op 

de restauratie van monumenten en vooroorlogse panden. Toen Atelier Domstad 

een jaar of tien geleden iemand zocht met verstand van oude bouw, vooral op 

constructief gebied, bleek Winold met zijn achtergrond in de civiele techniek en 

kennis van glas in lood de man die ze zochten. De mannen werken vaak samen. 

Atelier Domstad neemt de klus aan en Winold is de coördinator ter plaatse. 

&

“Het is zonde als er oude,
authentieke deuren verloren gaan.”

Naam: Winold Stoof

Bedrijf: Aannemersbedrijf  
 Winold, sinds 2002

Achtergrond: Civiele techniek; met  
 ‘restauratie’ als

  extra afstudeervak 

Passie: Oude bouw, doet als  
 aannemer voornamelijk  
 vooroorlogse panden
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Kerkrestauratie
Atelier Domstad is benaderd voor de 

restauratie van de kerk in Amers-

foort en heeft Winold ingeschakeld. 

“Het is een prachtige plek, een 

klein kapelletje met hele bijzondere 

ramen.” Het glas in lood van deze 

kerk zat in stalen ramen, waar het 

normaal ingemetseld zit. Sebastiaan 

vertelt hierover: “Winold heeft echt 

een hart voor monumenten en hij 

ziet soms net andere dingen dan 

wij. Bijvoorbeeld op het gebied van 

eigenschappen van een gebouw en 

luchtstromingen, daarom is Winold 

vaak onze man ter plaatse.”

Hergebruik materialen
Sebastiaan en zijn team werken 

volgens de restauratierichtlijnen van 

Monumentenzorg. Dat houdt in dat 

ze werken met en behouden wat er 

nog is. Sebastiaan: “Soms moet je 

gebroken stukken gebrandschilderd 

glas verlijmen, op een manier die 

technisch zo goed is dat het op een 

later moment ook weer terugge-

draaid kan worden.” Bij Atelier Dom-

stad werken ze met precies de juiste 

glassoorten, veelal mondgeblazen 

glas. Ook Winold hergebruikt, maar 

heeft wel altijd de wens van de klant 

in zijn achterhoofd. “Ik adviseer altijd 

de originele deuren en kozijnen op 

te knappen. Oude ramen zijn helaas 

niet altijd geschikt om dik isolatieglas 

in aan te brengen. Dan kies ik er wel 

eens voor om met respect voor de 

oude houtdetaillering dikkere ramen 

te maken. Die lijken op het originele 

werk, bijvoorbeeld met een duiven-

jagersprofiel, maar dan wel geschikt 

voor goede isolerende beglazing. Als 

ergens oude deuren uitgaan die niet 

meer gewenst worden, breng ik ze 

wel altijd naar een oude bouwmate-

rialenwinkel, ik vind het zonde als ze 

verloren gaan.”

Samenwerken
Naast de prettige samenwerking

met elkaar, werken beide mannen 

ook samen met Bouwmaat. Sebasti-

aan komt er graag voor de professio-

nele gereedschappen. Winold haalt 

alles bij Bouwmaat, “Ik kom er al 15 

jaar, het is fijn dat er meegedacht 

wordt en dat er goede afspraken 

gemaakt en, nog belangrijker, nage-

leefd worden.”

Pure passie
Op de vraag waar de mannen echt 

enthousiast van worden, komt hun 

passie naar boven. Winold: “Ik vind 

het mooi om een vooroorlogs pand 

te moderniseren zonder afbraak 

te doen aan de originele hout- en 

bouwkundige details. En als ik een 

klus mag kiezen, zou ik ontzettend 

graag meewerken aan de restaura-

tie van de Domtoren!” Sebastiaan 

hoopt vooral dat hij jonge mensen 

enthousiast kan maken voor het vak. 

“Er zitten vijf generaties aan kennis 

in ons bedrijf, die je niet op YouTube 

terugvindt. Ik hoop dit aan een nieu-

we generatie door te geven.” 

“Er zitten vijf generaties aan kennis
in ons glas en lood atelier.”

Naam: Sebastiaan Rietkerk

Bedrijf: Glas in lood atelier   
 Domstad, sinds 2004

Achtergrond: Hogeschool voor de   
 Kunsten Utrecht,

  ruim 20 jaar ervaring   
 met glas in lood

Bijzonder: Gecertificeerd door de   
 Ondernemingsvereniging  
 Voor Glazeniers





Vloerverwarming is er in diverse soorten en systemen, het 
opbouwsysteem met behulp van noppenplaten is er één van. Het 
Uponor Minitec systeem valt meteen op. Dat komt vooral door de lage 
folie-element hoogte van ongeveer één centimeter. Zo leg je snel en 
gemakkelijk vloerverwarming aan, vooral bij renovaties. De Uponor 
Minitec wordt namelijk op de al aanwezige dekvloer geïnstalleerd, 
hierdoor zijn de montagekosten laag. Door het vrijwel directe contact 
met de afgewerkte topvloerbedekking worden korte opwarmtijden 
en daardoor een snelle regeling bij lage CV-watertemperaturen 
gerealiseerd. Super efficiënt dus!

STAP 1
Minimaal 24 uur voor installatie dient 
de bestaande ondervloer behandeld te 
worden met een hechtprimer. Start de 
volgende dag met het bevestigen van 
de zelfklevende randisolatie tegen de 
wanden en op de vloer.

STAP 2
Plak de folie-elementen, waarin later de 
leidingen worden aangebracht, op de 
dekvloer. De achterzijde van de folie-ele-
menten (1120 mm x 720 mm) zijn voor-
zien van een lijmlaag. Verwijder de plastic 
beschermlaag en plaats het folie-element 
op de ondergrond. Door de snelle hech-
ting verschuiven de platen niet, hierdoor 
is het belangrijk dat het eerste element 
haaks en evenwijdig met de wand wordt 
aangebracht. Klik de randen over elkaar 
heen zodat er één geheel ontstaat. Her-
haal dit voor iedere plaat totdat de hele 
vloer bedekt is.

STAP 3
Start met het bevestigen van de Uponor 
Minitec Comfort Pipe PE-Xa leiding in 
de folie-elementen. Duw de leiding in de 
openingen. Houd het slakkenhuisprincipe 
aan; zorg voor voldoende ruimte tussen 
de slangen. De folie-elementen zijn direct 
beloopbaar. Sluit de slangen aan op de 
verdeler. De maximale groepslengte is ca. 
60-70 meter (6-7 m² bij een hart-op-hart-
afstand van 100 mm).

STAP 4
Bouwmaat cementgebonden Egalisatie 
Vloeivloer wordt gebruikt als egalisatie. 
Meng in een schone speciekuip een zak 
van 25 kg met 5 liter water gedurende 
3 minuten met een mixer tot er een 
homogene klontvrije massa ontstaat. Giet 
het vloeivloermengsel vervolgens uit over 
de folie-elementen met de leidingen. De 
egalisatielaag wordt tot net boven de 
noppen aangebracht, zodat er een hoog-
te van slechts 15 mm ontstaat. Ontlucht 
de natte mortel met een drijfrei of prikrol-
ler. Zodra de egalisatielaag droog is, kan 
de topvloerbedekking direct worden 
aangebracht. 

SUPER EFFICIËNTE 
VLOERVERWARMING
MET UPONOR MINITEC

LET OP!
Een houten ondervloer? Dan 
dien je eerst een gipsgebon-
den egalisatie aan te brengen. 
Een cementgebonden product 
hecht niet op een houten 
ondervloer, deze gaat schotelen 
en komt los. De hoogte van een 
gipsgebonden egalisatie ligt 
tussen de 20 en 25 mm.

45

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

1

2

3

4



46 ALLES 

Een villa of zelfs een heel appartementencomplex uit de 3D-printer: in China is het al gedaan. Ook in 
Nederland wordt er in de bouw volop geëxperimenteerd met deze innovatieve techniek. Er wordt onder 
andere gekeken naar welke bouwelementen geschikt zijn om te printen en met welke materialen dit 
het beste kan worden gedaan om een goede kwaliteit te garanderen. Het lijkt dus een kwestie van tijd 
voordat elke bouwplaats voorzien is van een 3D-printer. Tot die tijd biedt deze technologische innovatie 
al verschillende kansen voor vakmannen.

3D-PRINTEN  
NIET-LEVERBARE ONDERDELEN
ZELF PRODUCEREN 



Laagje voor laagje
3D-printen is simpelweg het printen 

van driedimensionale objecten. De 

3D-printer wordt aangestuurd op basis 

van een digitaal 3D-ontwerp. Het 

object wordt door de printer met een 

bepaalde grondstof laagje voor laagje 

opgebouwd. Er kan met verschillende 

grondstoffen worden geprint, zoals 

kunststof, biologisch afbreekbaar plastic, 

hout, diverse metaalsoorten, beton en 

keramiek. 3D-printen bestaat al meer dan 

30 jaar, maar wordt met name de laatste 

jaren steeds vaker toegepast in allerlei 

sectoren. Speelgoed en gadgets, maar 

ook vliegtuigonderdelen, medicijnen en 

zelfs voedsel worden al 3D-geprint.

Elke gewenste vorm
Het grootste voordeel van 3D-printen is 

dat alle mogelijke vormen kunnen

worden geprint. Dat zorgt ervoor dat je 

in principe elk gewenst object in 3D kunt 

printen. Daarbij is het een hele snelle 

en duurzame manier van produceren. 

Doordat alles op locatie geprint kan 

worden, zit er geen lange levertijd op en 

hoeven producten niet op een centraal 

punt opgeslagen en vervoerd te worden. 

Dat scheelt weer in transportbewegingen. 

Bovendien wordt alleen het materiaal 

geprint dat daadwerkelijk nodig is, dat 

voorkomt onnodige materiaalverspilling. 

Klein en groot
3D-printers zijn er in allerlei soorten 

en maten en kunnen op elke locatie 

neergezet worden. Een 3D-printer van 

zo’n 36,5 meter lang, 12 meter breed 

en 6 meter hoog werd in Dubai gebruikt 

om in twee weken een kantoorgebouw 

van 250 m2 te printen. Consumenten 

kunnen tegenwoordig een kleine 

3D-printer aanschaffen en thuis hun 

eigen ontwerpen printen. Veel industriële 

bedrijven in Nederland hebben al eigen 

3D-printers in de fabriek staan. Er zijn 

ook diverse printservices waarbij een 

3D-ontwerp geüpload kan worden en 

het geprinte object vervolgens naar je 

wordt opgestuurd. Het is zelfs mogelijk 

om objecten waarvoor nog geen geschikt 

3D-ontwerp bestaat 3D in te laten 

scannen en vervolgens te laten printen.

Slimmer werken met 3D-printen
Voor de bouwsector biedt de 3D-printer 

zeker kansen. Het zal nog even duren 

voordat we in Nederland ook echt op 

grote schaal complete gebouwen zullen 

printen, maar de onderzoeken naar de 

mogelijkheden van 3D-printen in de 

bouwsector zijn op dit moment in volle 

gang. Er zijn al slimme toepassingen 

waarvoor de 3D-printer nu al gebruikt 

kan worden. Bijvoorbeeld het printen 

van onderdelen die niet meer leverbaar 

zijn of niet zijn bij te bestellen. Met name 

bij onderhoud en renovatie is dit voor 

vakmannen een zeer handige manier 

om de klant toch te kunnen geven wat 

hij wil. Doordat oude onderdelen exact 

kunnen worden nagemaakt, hoef je niet 

onnodig het hele object te vervangen. 

Op dit moment is 3D-printen nog relatief 

duur. Door de stijgende populariteit en 

de ontwikkeling van de technologie is 

de verwachting dat de kosten op relatief 

korte termijn zullen dalen en de 3D-printer 

ook in de bouwsector meer

gemeengoed wordt. 
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Het beveiligen van een woning kan met allerlei alarmsyste-
men, toeters en bellen, maar als de basis ontbreekt, zal een 
inbreker alsnog snel binnen zijn. Degelijk hang- en sluitwerk, 
zoals dat van AXA, in en om een woning is stap één in wo-
ningbeveiliging. Het beveiligen van deuren en ramen zorgt 
voor een inbraakvertraging tot vijf minuten. De kans dat een 
gelegenheidsinbreker afhaakt, is dus groot als een woning 
goede sloten heeft. En dat is geen overbodige luxe, zeker nu 
de dagen weer langzaamaan korter worden.

DOE HET VEILIG
ZORG VOOR GOEDE
WONINGBEVEILIGING



Naam: Ronald Kersten

Bedrijf: AXA

Functie: Senior Projectadviseur
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www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

Woninginbraak
Een woninginbraak heeft veel im-

pact op de bewoners van het huis, 

maar ook op de wijk. Een inbraak 

zorgt voor een gevoel van onvei-

ligheid. Nog altijd worden er ruim 

70.000 inbraken per jaar gepleegd, 

dat komt neer op ca. 190 per dag. 

Van die inbraken wordt 80% 

gepleegd door gelegenheidsinbre-

kers. De kans dat jouw klant het 

volgende slachtoffer wordt, is dus 

kleiner als jij helpt met het beveili-

gen van de woning.  

Politiekeurmerk
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

(PKVW) staat voor een aantal eisen 

op het gebied van inbraakpre-

ventie en sociale veiligheid. Door 

aan deze eisen te voldoen, heeft 

een inbreker meer tijd nodig om 

een woning binnen te komen. Een 

inbreker is in een slecht beveiligde 

woning namelijk gemiddeld met 30 

seconden binnen en zal dus sneller 

een woning voorbij lopen die voor-

zien is van het Politiekeurmerk. Dat 

keurmerk mag je alleen uitgeven als 

je een aangesloten PKVW-bedrijf 

bent, elk bedrijf dat zich bezighoudt 

met bouwkundige beveiliging kan 

hiervoor in aanmerking komen. 

Als aangesloten bedrijf voer je bij 

consumenten een check uit op een 

aantal punten zoals de kwaliteit van 

hang- en sluitwerk, verlichting bij 

buitendeuren, het zicht vanuit de hal 

op iemand die voor de deur staat 

en rookmelders. Hang- en sluitwerk 

kent daarnaast een eigen beveili-

gingsaanduiding: Stichting Kwaliteit 

Gevelbouw (SKG).

“Een inbreker is in een slecht
beveiligde woning namelijk gemiddeld
met 30 seconden binnen.”

AXA houdt zich al sinds 1902 bezig met het ontwikkelen en 

produceren van scharnieren, raamuitzetters, raamsluitingen, 

deurbeslag en toegangsmanagement. Een bedrijf als AXA is dan 

ook continu aan het innoveren.

AXA’s Senior Projectadviseur Ronald Kersten vertelt: “Product-

ontwikkeling is één van onze belangrijkste pijlers. We doen dit op 

onze eigen Research & Development afdeling, we ontwikkelen 

daar producten voor een betere en snellere montage en natuur-

lijk voor een betere veiligheid van deuren en ramen.”

Sinds 1902

HANG- EN SLUITWERK
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Let goed op de hangzijde van ramen en deuren, hier zijn scharnieren 

bevestigd die je in allerlei varianten tegenkomt. Zoals met een enkel 

omgevouwen lip, een dubbel omgevouwen lip of een scharnierpunt 

dat dicht bij de knoop is gelast. Jouw uiteindelijke keuze zou moeten 

zijn: een scharnier met opgelaste dievenklauw in het midden van het 

scharnierblad. Dit scharnier maakt het namelijk onmogelijk, ook na 

het verwijderen van de scharnierpen, het raam of de deur te openen. 

De ultieme beveiliging!

TIP VOOR
DE VAKMAN

Stichting Kwaliteit
Gevelbouw (SKG)
De SKG is een onafhankelijke instantie 

die al ruim 35 jaar hang- en sluitwerk 

test op sterkte en duurzaamheid. Van 

buitenaf is goed waarneembaar dat een 

product SKG-gekwalificeerd is, hierdoor 

is de woning minder aantrekkelijk voor 

inbrekers. De classificering voor inbraak-

werendheid wordt aangegeven met één tot 

drie sterren:

SKG *
Een aanduiding voor producten die, in 

combinatie met andere inbraakwerende 

voorzieningen, het binnendringen van in-

brekers tenminste drie minuten vertragen.

SKG **
Dit zijn producten die zelfstandig het bin-

nendringen van inbrekers met tenminste 

drie minuten vertragen.

SKG ***
Dit zijn producten die zelfstandig het bin-

nendringen van inbrekers met tenminste 

vijf minuten vertragen.

SKG vinkje
Dit zijn producten die een aanvullende 

bijdrage leveren aan de sociale veiligheid 

in situaties waarin niet volwaardig voldaan 

hoeft te worden aan eisen van inbraakwe-

rendheid/diefstalbeperking.
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Adviseer AXA’s veiligste deur
Door de producten van AXA te monte-

ren, vermindert de kans op inbraak met 

90%. Wat moet je dan adviseren aan 

je klanten? Bijvoorbeeld AXA’s veiligste 

deur, je voorziet deze deur van diverse 

veiligheidsproducten:

• De veiligheidskierstandhouder: 

hiermee open je de deur zo’n 10 

centimeter en kan je veilig zien wie 

er voor de deur staat;

• De digitale deurspion: een 

aanvulling op bescherming tegen 

indringers. Een groot display laat 

zien wie er voor de deur staat;

• Deurbeveiligingsstrips: deze 

voorkomen dat de dagschoot kan 

worden teruggedrukt, bijvoorbeeld 

met een hard stuk plastic. De 

strips voorkomen ook dat de deur 

makkelijk geforceerd kan worden 

met een koevoet of een schroe-

vendraaier;

• Veiligheidsscharnieren: deze 

hebben een ingebouwde dieven-

klauw. Dankzij die klauw is het, 

ook na het verwijderen van de 

scharnierpennen, onmogelijk de 

deur te openen;

• Veiligheidsbeslag met kerntrek-

beveiliging: dit beslag is voorzien 

van een stalen beschermer die 

ervoor zorgt dat het niet meer 

mogelijk is de cilinder uit de deur 

te trekken;

• Het veiligheidsdeurslot: dankzij 

een verstevigde RVS-voorplaat, 

gecombineerd met geharde stalen 

beveiligingspennen in de nacht-

schoot, biedt deze een verhoogde 

weestand tegen het openbreken;

• De veiligheidscilinder: een SKG 

** cilinder is beveiligd tegen klop-

pen en boren, een SKG *** cilinder 

heeft daarnaast ook een kerntrek-

beveiliging.

Benieuwd naar het assortiment 

inbraakwerende producten van AXA? 

Vraag ernaar bij je dichtstbijzijnde 

Bouwmaat-vestiging! 
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De bouwsector verandert in rap tempo. Nieuwe producten komen 
op de markt, de wet- en regelgeving verandert, duurzaamheid is een 
belangrijk thema. Hoe blijf je op de hoogte van alle trends, regels en 
ontwikkelingen in de bouw? Bouwmaat helpt je hier graag bij zodat 
je je vakkennis kan verbreden. In dit artikel lees je meer over onze 
vakavonden en demodagen. 

SPIJKER JE
KENNIS BIJ
EN LEVER GEGARANDEERDE KWALITEIT

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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WIST JE DAT 
Trainingen fiscaal aftrekbaar zijn bij 
de Belastingdienst? 

Zakelijke kosten, zoals cursus-
sen, kun je bij het invullen van de 
inkomstenbelasting aftrekken.

Kijk voor meer informatie op:
www.belastingdienst.nl 

 

Zelf aan de slag tijdens een fabrieksbezoek
Samen met diverse leveranciers bieden we je ook de mogelijkheid om zelf aan 

de slag te gaan. Wedi nodigt bijvoorbeeld Bouwmaat-klanten uit in de fabriek. De 

rondleiding is een unieke belevenis die laat zien hoe de materialen gemaakt worden. 

Aansluitend gaan de handen uit de mouwen en wordt de theorie in de praktijk 

gebracht. Je leert bijvoorbeeld hoe een badkamer waterdicht wordt gemaakt. Met 

deze ervaring en veel waardevolle informatie over het productgebruik ga je na de 

rondleiding weer naar huis. Wedi bezoekt met een roadshow ook onze vestigingen. 

Kijk op het Bouwmaat YouTube-kanaal voor meer informatie hierover! 

een Bouwmaat-vestiging als op 

locatie in een trainingscentrum van 

leveranciers! De trainingen zijn erg 

leerzaam en je krijgt veel handige 

tips die je direct in de praktijk kunt 

uitvoeren. Hierdoor kun je een 

allround klussenbedrijf worden, 

voorkom je foutief productgebruik 

en ben jij altijd op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.

Je hoeft niet terug in de school-

banken, want zowel online als offline 

kan je jouw vakkenis bijspijkeren. 

Via instructievideo’s, speedreviews, 

dit magazine en het ALLES online 

platform, onze website, maar ook via 

demodagen en vakavonden. Samen 

met onze leveranciers van A-merken 

en servicepartners zorgen we ervoor 

dat jij altijd op de hoogte blijft. Dit 

kan zowel in



Festool is niet alleen bekend als producent van elektrisch gereedschap maar is ook de enige fabrikant 
van gereedschap die zelf stofzuigers ontwerpt en produceert. Daardoor zijn de machines en stofzuigers 
van dit merk optimaal op elkaar afgestemd. Festool voerde onlangs een aantal vernieuwingen door in 
zijn stofzuigerassortiment met slimme en praktische details waardoor je schoonmaakwerkzaamheden 
sneller en comfortabeler uitvoert.

NOG EENVOUDIGER
STOFVRIJ WERKEN  
MET DE VERNIEUWDE FESTOOL-STOFZUIGERS

54 ALLES 
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Soepeler bewegen over de bouwplaats
De geheel vernieuwde afzuigslang van de stofzuigers van Festool 

is aan de buitenzijde glad afgewerkt waardoor deze niet blijft 

haken. De slang beweegt soepel langs de randen van je werk-

stuk en glijdt eenvoudig langs de geleiderail. Daarbij is de slang 

van flexibeler materiaal gemaakt, zodat elke bocht genomen kan 

worden. De conische vormgeving van de slang zorgt voor minder 

weerstand en een grotere luchtstroom waardoor er meer stof kan 

worden afgezogen. De nieuwe slang is van een bajonetaansluiting 

voorzien waardoor je de slang eenvoudig kunt verlengen. Ook 

kunnen hiermee beide uiteinden met elkaar verbonden worden 

om zo de slang af te sluiten. De stofresten blijven zo in de slang 

en komen bijvoorbeeld niet in je bus terecht. De bajonetaanslui-

ting zorgt er vanzelfsprekend ook voor dat de slang niet van de 

machine kan schieten.

Op afstand bedienbaar
Op stofzuigers vanaf het productiejaar 2010 kan een optionele 

Bluetooth-module worden geïnstalleerd. Bij deze module wordt 

tevens een Bluetooth-afstandsbediening geleverd. Zo is het 

niet meer nodig om naar de stofzuiger te lopen om hem aan te 

zetten wanneer er tussendoor iets schoon gezogen moet worden. 

Bovendien is het, via een optioneel Bluetooth 18-volt accupack, 

mogelijk om de stofzuiger te starten wanneer je de accumachine 

inschakelt. Je bespaart zo weer kostbare tijd tijdens het schoon-

maken van je werkplek. 

Werkplaats op wielen
Ook de koppeling van de stofzuiger met andere Festool-machines 

is bij de vernieuwde productlijn verbeterd. Zo kan de systainer 

dankzij de T-Loc koppeling snel aan de nieuwe SYS-Dock van de 

stofzuiger worden bevestigd. Hiermee koppel je meerdere machi-

nes aan de stofzuiger en neem je het geheel eenvoudig mee naar 

(en door) de bouwplaats. Je stofzuiger wordt zo je eigen mobiele 

werkplaats! Door het kantelbare mechanisme van de kabelhouder 

kan de voedingskabel in een handomdraai worden afgerold, wat 

nog eens voor extra gemak zorgt.

Gegarandeerde kwaliteit en service
Al deze praktische details maken de nieuwe Festool stofzui-

gers een ‘must have’ in je klusbus. Uiteraard zijn de stofzuigers 

voorzien van de bekende autoclean-functie die voor een schone 

filter zorgt en een constante, krachtige capaciteit. De stofzuigers 

zijn door TNO goedgekeurd en voldoen hiermee aan de wet- en 

regelgeving voor stofvrij werken. Ook zijn ze voorzien van de 

Festool Service all-inclusive. Mocht de machine niet goed meer 

werken dan wordt deze in de periode tot drie jaar na aankoop 

gratis gerepareerd. Dit is inclusief vervanging van alle slijtageon-

derdelen en zelfs accupacks. Mocht de stofzuiger op de bouw-

plaats of uit je bus gestolen worden, dan ontvang je tegen een 

betaling van €100,- (ex. BTW) een nieuwe stofzuiger.  
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begeeft en wordt door bijvoorbeeld nieuwe 

meubels, een laminaatvloer of nieuwe 

gordijnen etc. uitgestoten. Bij langdurige 

blootstelling aan een hogere concentra-

tie is het wetenschappelijk bewezen dat 

formaldehyde kankerverwekkend kan zijn.” 

Extra hoge concentraties formaldehyde 

komen voor in slecht geventileerde huizen. 

Hoe groot die hoeveelheid is, verschilt per 

woning volgens Wim. “Dat hangt af van de 

gebruikte ruimte, de materialen die zich er 

in bevinden en in hoeverre er geventileerd 

kan worden. Als ingebouwde ventilatie-

systemen slecht worden onderhouden, 

blijven schadelijke stoffen in de woning. 

Omgekeerd gebeurt het ook dat woningen 

te goed geïsoleerd zijn en er bijvoorbeeld 

schimmel ontstaat.”

Bewezen duurzaamheid
De werking van de Clean Air Matt is door 

het onafhankelijk instituut Eurofins getest 

en beoordeeld met het label ‘Indoor Air 

Comfort Gold’. Dit houdt in dat het pro-

duct voldoet aan de hoogste standaarden 

voor het binnenklimaat. Voor SPS is de 

gegarandeerde kwaliteit belangrijk. Wim: 

“We laten het product jaarlijks testen en 

herbevestigen door Eurofins. We willen 

de werking ervan echt garanderen. De 

Clean Air Matt is het eerste product uit 

onze ‘duurzaam bouwen’ productlijn, 

maar zeker niet het laatste.” 

Luchtzuiverende muurverf
Hoe werkt de Clean Air Matt? Wim 

vertelt: “Het is een luchtzuiverende 

muurverf die schadelijke stoffen zoals 

formaldehyde uit de lucht absorbeert 

en opslaat in de verflaag op de muur. 

Dat gebeurt doordat er een soort 

reactie ontstaat waardoor deze stoffen 

onttrokken worden uit de lucht”. Het 

opslaan van deze stoffen leidt niet 

tot een zichtbaar effect.“Elke muur 

verkleurt iets na verloop van tijd, dat is 

bij deze verf ook zo, maar daar hebben 

deze stoffen geen extra invloed op”, 

aldus Wim. 

Elke woning bevat
formaldehyde
De stoffen die de Clean Air Matt ab-

sorbeert, komen in elke woning voor 

volgens Wim. “Er zijn allerlei aldehydes, 

formaldehyde is de bekendste. Dit is 

een giftige stof die vrijkomt uit produc-

ten. Het zit in elke ruimte waar je je in 
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Het is van groot belang dat bewoners van woningen in schone 
lucht kunnen wonen. Ventilatie is daarbij heel belangrijk, maar 
ook muurverf draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Een 
goed voorbeeld hiervan is de SPS Clean Air Matt. Deze verf 
zuivert de binnenlucht en neemt schadelijke stoffen op.

Wim de Weerd is accountmanager bij SPS bv en legt uit wat de aanleiding was 

van het ontwikkelen van de Clean Air Matt. “Wij zijn al jaren bezig met duurzaam 

ontwikkelen op productieniveau. Denk bijvoorbeeld aan het zo min mogelijk 

gebruik van verpakkingsmateriaal. Het was onze wens om ook meer duurzame 

producten te ontwikkelen. Ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord van Parijs, 

luchtdicht bouwen, Nul op de Meter, je moet daar in mee gaan.”

EEN GEZONDER 
BINNENKLIMAAT
DANKZIJ DE SPS CLEAN AIR MATT

EIGENSCHAPPEN VAN 
SPS CLEAN AIR MATT
• Geschikt voor binnenmuren en plafonds
• Luchtzuiverend
• Zeer hoge dekkingskracht
• Schrobklasse: Klasse 2
• Glansgraad: mat
• Kleuren: wit en lichte kleuren
• Oplosmiddelvrij en reukarm
• Verwerking is vergelijkbaar met andere muurverven




	1262018 BOUW [ALLES2_P02_03]
	1262018 BOUW [ALLES2_P04_P11]
	1262018 BOUW [ALLES2_P12_13]
	1262018 BOUW [ALLES2_P14_15]
	1262018 BOUW [ALLES2_P16_17]
	1262018 BOUW [ALLES2_P18_19]
	1262018 BOUW [ALLES2_P20_21]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P22_25]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P26_27]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P28_29]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P30_31]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P32_33]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P34_35]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P36_37]
	1262018 BOUW [ALLES2_P38_41]
	1262018 BOUW [ALLES2_P42_43]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P45]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P46_47]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P48_51]_HR2
	1262018 BOUW [ALLES2_P52_53]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P54_55]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P56_57]_HR
	1262018 BOUW [ALLES2_P58_59]
	1262018 BOUW [ALLES2_P60_01]

