
23 maart 2023: Huis van de Bouw, Zwijnaarde  
27 maart 2023: Embuild Limburg, Diepenbeek  
24 april 2023: Syntra AB, Mechelen    

18u45 - 21u45

Brandveiligheid van gevels
Op 1 juli 2022 wijzigden de voorschriften voor brandpreventie van gevels. De eisen 
waaraan moet worden voldaan zijn nauwkeuriger, soms strenger, maar kunnen tot 
kopzorgen leiden!

Deze wintercursus heeft tot doel deze vereisten op te helderen en u de sleutels aan te 
reiken voor een goed ontwerp en implementatie.

De avond begint met een korte opfrissing van de basisbegrippen. Vervolgens worden 
de eisen uit het koninklijk besluit in detail toegelicht, alvorens in te gaan op verschillende 
praktische toepassingen, met:

 • aluminium vliesgevels en bouwdetails
 • houten gevelbekleding en oplossingen om aan de regelgeving te voldoen.

De eisen zullen ook worden toegepast op andere geveltypes.
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Wintercursus 2023

Locatie
Zwijnaarde
Donderdag 23 maart 2023 
18u45 - 21u45

Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 ZWIJNAARDE

Inschrijving
Om organisatorische redenen is vooraf inschrijven verplicht 
(minstens 1 week voor aanvang van de avond). Het aantal deelnemers 
is beperkt. Uw inschrijving wordt vóór het begin van de cursus 
bevestigd.
Inschrijven kan via de website www.buildwise.be (rubriek ‘Agenda’).

Inschrijvingskosten
€ 40 (exclusief btw) voor aannemers die lid zijn van Buildwise en 
€  80  (exclusief  btw) voor de andere deelnemers. Betaling na 
facturatie. Een broodjeslunch wordt u aangeboden. 

Annulering
Iedere annulering van deelname moet schriftelijk gemeld worden 
aan de afdeling Communicatie en vorming van Buildwise (zie 
onderstaand adres), vóór aanvang van de cursus. In dat geval wordt 
50 % van de inschrijvingskosten gefactureerd. Bij afwezigheid 
komen de inschrijvingskosten aan de organisator toe.

Informatie
BUILDWISE
Afdeling Communicatie en vorming, Tinne Vangheel
Kleine Kloosterstraat 23, 1932 Zaventem
Tel.: 02/716 42 11
cursus@buildwise.be

Doelgroep
Bouwprofessionals: aannemers, 
architecten

Voorkennis
Basiskennis over de bouwsector

Verplicht inschrijven via de website 
www.buildwise.be (rubriek ‘Agenda’).

23 maart: Huis van de Bouw, Zwijnaarde

27 maart: Embuild Limburg, Diepenbeek

24 april: Syntra AB, Mechelen 

Mechelen
Maandag 24 april 2023 
18u45 - 21u45

SYNTRA AB
Campus Mechelen
Industriepark Noord G2
Oude Baan 2
2800 MECHELEN

Diepenbeek 
Maandag 27 maart 2023
18u45 - 21u45

Embuild Limburg
Bouwcampus
Wetenschapspark 33 
3590 DIEPENBEEK
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