GEVEL
DAK

PRO-ZINC opleidingen
kalender 2020 - 2021

Een dak bekleden in zink
vraagt vakkennis
Kies uit een niet-verluchte opbouw in ZINC PLUS of een verlucht dak in zink.
VMZINC laat de installateur toe om mooie dakafwerkingen te realiseren
omdat het materiaal zich eenvoudig laat bewerken.
Rond of hellend dak… VMZINC is de juiste keuze als dakbekleding.

Staande naad VMZINC® dak - niveau 2

OPLEIDING 1

SCHRIJ F U
TIJDIG IN!
Datum*

Inhoud van de opleiding

Doelstelling

• Praktijk met ZINC PLUS:
- plaatsing en sluiting van de staande
naadbanen (klassieke klangen en
monoschroefklangen)
- basisvoetafwerking
- G3 nokafwerking
- zijrandaansluiting
- hoekkeper G3
- sluitschuifje
- principe dubbele aanhaking
- gesoldeerde oplossing bij
dakdoorboringen.
• Praktijk met VMZINC:
- oefening dakmanagement
(kleine berekening)
- kilgoot
- dubbele aanhaking bij
dakdoorboringen
- gevorderde voet- en nokafwerking
(gecurvde voetafwerking,
Grison bovenrand)
- zakdoekplooi (gevorderde techniek).

• Theoretische presentatie en benadering
van de plaatsing van staande naad in
zink van VMZINC en ZINC PLUS.

Kruis uw
datum aan
met een X

Aantal
personen
(max. 5)

Totaal
bedrag**

Voorkennis
• Soldeeropleiding (deze opleiding kan u
volgen bij VDAB of Syntra).

Deze opleiding is bestemd voor
• Onervaren dakdekkers.
• Ervaren dakwerkers die een opfrissing
willen van hun kennis en nieuwigheden.
• Installateurs die de G3-afwerkingen
willen leren plaatsen.

Tijdsduur van de opleiding
• Drie dagen.
• Van 8u30 tot 16u30.

Voornaam

Naam

DEINZE
13-15/01/2021
VILVOORDE
27-29/01/2021
DEINZE
10-12/02/2021
VILVOORDE
3-5/03/2021
VILVOORDE
10-12/03/2021
DEINZE
17-19/03/2021
**Totaalbedrag = 100a x 3 dagen x aantal personen + BTW
*Deze data kunnen aangepast worden in functie van de Coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.
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DEINZE: Europalaan 73, 9800 Deinze
VILVOORDE: Havendoklaan 12b, 1800 Vilvoorde

Zink is een ideaal
gevelmateriaal voor renovatieen nieuwbouwprojecten
Panelen, profielen, cassettes… VMZINC heeft het allemaal in zijn gamma.
Onze opleidingen zijn zowel theoretisch als praktisch en vormen
een goede basis voor de plaatsing van een gevel in VMZINC.
Onze opleidingen maken het U mogelijk.

OPLEIDING 2

Staande naad VMZINC® gevel - niveau 2
Inhoud van de opleiding

Deze opleiding is bestemd voor

• Theoretische benadering en presentatie
• Vertrouwd raken met het gereedschap
• Vertrouwd raken met het systeem:
afmetingen, traditionele en Unicprofile
facade VMZINC®-afwerkingen
• Praktisch uitvoeren van:
- traditionele bovenafwerking
- traditionele voetafwerking
- traditionele hoekafwerking
- traditionele raamafwerking

•
•
•
•
•
•

Zinkwerkers
Gevelbouwers
Installateurs
Algemene Aannemers
Renovatiebedrijven
Dak-, gevel- en zinkwerkers.

Tijdsduur van de opleiding
• Twee dagen.
• Van 8u30 tot 16u30.

Voorkennis
• Niet van toepassing.

SCHRIJ F U
TIJDIG IN!
Datum*

Kruis uw
datum aan
met een X

Aantal
personen
(max. 5)

Totaal
bedrag**

Voornaam

Naam

VILVOORDE
4-5/02/2021
DEINZE
25-26/03/2021
**Totaalbedrag = 100a x 2 dagen x aantal personen + BTW
*Deze data kunnen aangepast worden in functie van de Coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

DEINZE: Europalaan 73, 9800 Deinze
VILVOORDE: Havendoklaan 12b, 1800 Vilvoorde
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Op maat

OPLEIDING

U gaat binnenkort een
zinkproject realiseren?

Mogelijke inhoud van de
opleiding

U wilt graag een grondige basiskennis om
dit tot een goed einde te brengen ?

• Raam- en deurafwerkingen
• Afwerkingen voor zinken daken
• Gevelbekleding op metalen
draagstructuur
• Gevelbekleding op houten
draagstructuur.

Het technisch VMZINC-team leidt u graag
op in het plaatsen van zinken dak- en
gevelbekleding.
• U krijgt de nodige tips om nog sneller en
beter zink te kunnen plaatsen.
• Via de opleidingen op maat kunnen wij
de informatie afstemmen op uw project.
• Ontdek in theorie en praktijk hoe zinken
daken gevelbekleding kan uitgevoerd
worden.
• U krijgt tips over het afwerken van de
zijranden van gevels. Leer ook wanneer
u het best op maat stukken maakt of
wanneer u standaard afwerkingen kan
hanteren.

Deze opleiding is bestemd voor
•
•
•
•
•
•

Zinkwerkers
Gevelbouwers
Installateurs
Algemene Aannemers
Renovatiebedrijven
Dak-, gevel- en zinkwerkers.

Kan uw technische vraag telefonisch opgelost worden?
Of maakt u graag een afspraak op de werf voor
technisch advies?
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Fons Koning

Jeroen Seynaeve

Regio Limburg, Antwerpen
en Vlaams-Brabant (postcode startend
met 18) en Nederland

Regio Oost- en West-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant (postcode startend
van 10 tot 17) en Brussel

GSM (BE): +32 (0)478 25 03 21
GSM (NL): +31 (0)6 29 55 14 56
Fons.Koning@vmbuildingsolutions.com

GSM: +32 (0)476 43 43 21
Jeroen.Seynaeve@vmbuildingsolutions.com

Aanvraag tot opleiding
2020 - 2021
Firmanaam

Adres

Postcode en stad

Telefoon

Fax

E-mailadres

GSM-nummer

BTW-nummer

KVK-nummer (enkel voor Nederland)

Totaal over te schrijven ............................................................. a + 21% BTW = ..................................................................... a
op IBAN rekeningnummer BE16 210-0446707-74 (BNP Paribas Fortis)
❑ Ik verklaar mij akkoord met de algemene voorwaarden op pagina 6 van deze folder
Naam verantwoordelijke firma

Handtekening verantwoordelijke ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gelieve dit ingevuld te mailen naar
Sylvie.Bernolet@vmbuildingsolutions.com
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Algemene
voorwaarden

Algemene
informatie

Kostprijs
Tussenkomst

Aantal deelnemers
Bevestiging
inschrijving

Annulatie van
uw inschrijving

Meer informatie

Technische
informatie

De opleidingen zijn voorbehouden voor professionelen in de bouwsector. We houden ons
aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen ivm Corona.
De opleiding duurt van 8u30 tot 16u30 indien deze in Vilvoorde plaatsvindt, en van 8u30
tot 16u30 in Deinze. Om veiligheidsredenen wordt u pas toegelaten tot het gebouw
max. 5 min. voor de aanvang van de opleiding. De vormingsgever zal u dan persoonlijk
begeleiden van de receptie tot het vormingslokaal. Op de dag van de opleiding wordt u het
opleidingsmateriaal en de technische handleidingen ter beschikking gesteld. U krijgt een
middagmaal aangeboden, en u maakt gebruik van het gereedschap in ons PRO-ZINC lokaal.
Gelieve uw veiligheidsschoenen en aangepaste werkkledij mee te brengen. Het is toegelaten
om foto’s te nemen tijdens de vorming.
Per dag, per deelnemer wordt een bedrag van 100 euro (+21% BTW) aangerekend.
Het is mogelijk om een tussenkomst voor de loonkosten van
de werknemers te verkijgen bij constructiv.
Meer informatie vindt u op www.constructiv.be.
Het aantal is beperkt tot 4 à 10 deelnemers per opleiding afhankelijk van de opleiding.
Nadat wij dit formulier ontvangen hebben, sturen wij u een aanvraag tot betaling per
e-mail. Ondertussen wordt uw deelname gereserveerd. Deze reservatie is 14 dagen geldig
vanaf de verzenddatum van de betalingsmail. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u
een bevestigingsbrief, een elektronische factuur (factuur op papier mits aanvraag) en een
wegbeschrijving.
• Indien wij na deze 2 weken geen bewijs van betaling hebben ontvangen wordt uw
reservatie geannuleerd.
• Bij annulatie van een inschrijving binnen de 14 dagen vóór de voorziene startdatum
wordt er 50% van het inschrijvingsgeld ingehouden. De andere 50% wordt niet
terugbetaald maar vergoedt met een bon voor VMZINC-materiaal. Deze bon kunt u
inwisselen bij onze verdelers.
• Bij annulatie van een inschrijving een week voor de startdatum van de opleiding wordt
100% van het inschrijvingsgeld ingehouden.
• Bij het niet opdagen tijdens de vorming of het verlaten voor het einde van de vormingen
wordt er geen terugbetaling onder welke vorm ook, voorzien. Er zal dan ook geen
deelnemingscertificaat verstuurd worden.
Sylvie BERNOLET
Tel: +32 (0)3 500 40 21
Sylvie.Bernolet@vmbuildingsolutions.com
Op onze website www.vmzinc.be of www.vmzinc.nl
kan u volgende nuttige informatie vinden:
• Technische richtlijnen
• Standaard detailtekeningen
• Plaatsingsgidsen
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Opleidingscentra
in uw buurt

Bij VDAB kan u soldeercursussen voor beginners en gevorderden volgen.
De data van deze vormingen kan u raadplegen op www.vdab.be.

VDAB Hamme

VDAB Hasselt

Nadine Lievens
Nadine.Lievens@vdab.be
052 49 90 00

Marleen Vanelderen
Marleen.Vanelderen@vdab.be
011 27 86 44
René Wastiels
Rene.Wastiels@vdab.be
011 27 86 69

VDAB Roeselare

Linda Bouckenooghe
Linda.Bouckenooghe@vdab.be
051 24 54 30 of 0477 26 19 29

Bij Syntra Midden-Vlaanderen kan u een soldeercursus volgen.
De data van deze vorming kan u raadplegen op www.syntra-mvl.be.
U kan ook altijd contact opnemen met:
Mevrouw De Kerf
053 76 76 37
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VMBSO - 09/2020 - Realisatie VM Building Solutions NV

VM Building Solutions NV/SA
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

