
INFORMATIE- EN  

NETWERKMIDDAG  

 

Door SBRCURnet is de richtlijn “Specificatie en beoordeling van kunsthars gebonden gietvloeren op esthetische aspecten” 

uitgebracht. Een vergelijkbare richtlijn bestaat er voor coatingvloeren. 

Daarbij is er voor het eerst in Nederland een document beschikbaar, voor het beoordelen en specificeren. Het document 

kent vooral een technische inhoud en bevat voor diverse aspecten goed- en afkeurcriteria. Te denken is aan het aantal 

pinholes, het aanwezig zijn van spaanslagen en bijvoorbeeld tint en textuurverschil. 

Behalve deze technische component, is het document een handig hulpmiddel om afspraken te maken tussen de klant en u 

als vloerenbedrijf. In de richtlijn worden daartoe vier “kwaliteitsklassen” onderscheiden. Elke klasse kent daarbij zijn eigen 

goed- en afkeurgrenzen. U kunt u tarieven dus laten afhangen van het te leveren kwaliteitsniveau. 

Met de aangeboden informatie- en netwerkmiddag zal worden ingegaan op zowel de technische als organisatorische kant. 

Onderwerpen 
De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: 

• Waarom deze richtlijn en wat kan ik ermee? 

• Hoe de richtlijn te gebruiken bij mijn offertes en opdrachten. 

• De juridische status van het document? 

• De inhoud van richtlijn op hoofdlijnen. 

• De beoordelingscriteria c.q. beoordelingsaspecten. 

• De wijze van beoordelen. 

• Hoe om te gaan met afkeur. 

• Praktijkvoorbeelden en wat verder door de aanwezigen wordt aangegeven. 

Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u nadere informatie over deze voorlichtingsbijeenkomst? Neem dan contact op met 

ons secretariaat: secretariaat@technoconsult.nl 

Aanmelden kan ook via de website, middels deze link: Aanmelden studie- en netwerkbijeenkomst. 

Ook is er de mogelijkheid voor een InCompany voorlichtingsbijeenkomst binnen uw organisatie. Op deze manier bereikt u 

in één keer een groot deel van uw medewerkers. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met ons 

secretariaat: secretariaat@technoconsult.nl 

Locatie en Tijdstip 
Datum: Nader te bepalen    

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur  andere tijden in overleg 

Locatie: Heeswijk-Dinther   ook incompany mogelijk 

TechnoConsult houdt zich naast voorlichtingsbijeenkomsten onder meer bezig met schadeonderzoek en advies, inventarisaties en conditiebeoordelingen, 

thermografische inspecties, bouwfysisch onderzoek en berekeningen, geluidsmetingen en akoestische vraagstukken, begeleiding en directievoering, 

conflictbemiddeling en bouwcommunicatie. 
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