
WTCB-informatiesessie georganiseerd op initiatief van de Technologische Dienstverlening 'Duurzaam Bouwen' en 'Duurzame ontwikkeling' in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, gesubsidieerd door Innoviris. In samenwerking met het opleidingsplatform 'Duurzaam Bouwen' van de Confederatie Bouw Brussel-

Hoofdstad. Met de steun van het Technische Comité Dakbedekking van het WTCB.

Afhankelijk van het bouwtype (nieuwbouw of 
renovatie), van het isolatieniveau dat moet worden 
behaald en van de esthetische of technische eisen, 
kan de thermische isolatie op verschillende manieren 
worden uitgevoerd. Tijdens deze infosessie zullen 
de gangbare ontwerp- en uitvoeringsregels voor 
hellende daken worden besproken, meer bepaald 
wat betreft de thermische isolatie, de luchtdichtheid, 
de geluidsisolatie van het dak en de technieken 
voor de integratie van zonnepanelen.

Isolatie van hellende daken

19 juni 2014: 12u30 – 16u00

Informatiesessie

Dit evenement is tweetalig. Een simultaanvertaling 
NL-FR, alsook een broodjeslunch is voorzien.

PLAATS
Brussels Meeting Centre (WTCB)
Poincarélaan 79
1060 BRUSSEL

Isolatie van hellende daken



Isolatie van hellende daken

Kostprijs: € 25, excl. BTW 

Iedere annulering van deelname moet schriftelijk gemeld worden aan de Dienst Vorming van het WTCB (zie onderstaand adres), 
vóór aanvang van de cursus. In dat geval wordt 50% van de inschrijvingskosten terugbetaald. In geval van niet-deelname zonder 
voorafgaandelijke annulering, is de volledige inschrijvingskost verschuldigd aan de organisator. Indien de organisator zelf de zitting 
schrapt, worden de inschrijvings kosten volledig terugbetaald.

De betaling gebeurt na facturatie.

Programma 
12u30 Onthaal met broodjeslunch
13u00 Ontwerp en hygrothermisch gedrag van de dakopbouw, keuze 

van de materialen (lucht- en dampscherm, onderdak en isola-
tie), positie van de isolatie. uitvoeringsvoorbeelden.

14u20 Pauze
14u40 Hoe bekomt men een goede luchtdichtheid?
15u10 Geluidsisolatie van hellende daken
15u30 Integratie van zonnepanelen
16u00 Slotwoord

Voorkennis 
Kennis van de bouwprincipes voor 
hellende daken. Basisbegrippen uit de 
hygrothermie. 

Doelpubliek
Aannemers en ontwerpers, EPB-actoren en 
gebouwbeheerders.

(*) Uw persoonsgegevens worden door de organisatoren in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8.12.1992 ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en eventueel corrigeren.

Naam: ..................................................... Voornaam: ..............................................

Firma: ........................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................

Postcode: .................................... Woonplaats: ......................................................

Telefoon: ............................................ GSM: ...........................................................

BTW-nr.: ......................................... E-mail: ............................................................. 

  Ik wens niet geïnformeerd te worden over bouwgerelateerde evenementen (*).

Inschrijven kan via www.wtcb.be onder de 

rubriek ‘Agenda’.

U kunt dit formulier ook per fax terugsturen, 

uiterlijk 10 dagen voor de sessie, ter attentie 

van Bernice De Strooper, Fax : 02/653 07 29, 

bernice.de.strooper@bbri.be

  Ik schrijf me in voor de informatiesessie van 19 juni 2014 : 'Iolatie van 
hellende daken'

Handtekening en datum:


