
1 maart 2023: Embuild Limburg, Diepenbeek   Inschrijven 
9 maart 2023: Embuild West-Vlaanderen, Kortrijk Inschrijven
16 maart 2023: Den Bemt, Geel    Inschrijven

18u45 - 21u45

Binnenisolatie
Een groot deel van de bestaande woningen heeft geen of weinig muurisolatie. Door 
deze muren langs binnen te isoleren, verbetert het thermische comfort en 
verminderen de warmteverliezen, terwijl het uitzicht van de wand niet verandert. 
Maar bij een onzorgvuldige aanpak kan binnenisolatie in sommige gevallen voor 
problemen zorgen, zoals schade aan de bestaande structuur of schimmelvorming. 

Deze wintercursus behandelt het hele proces om een muur op een correcte manier 
langs binnen te isoleren. Waar moet ik tijdens een voorafgaande inspectie van het 
gebouw op letten en wat moet ik doen als ik problemen aantref? Welke 
binnenisolatiesystemen bestaan er en wat zijn hun voordelen? Wat is er belangrijk 
bij de keuze, het ontwerp en de uitvoering van binnenisolatie? En hoe moet ik 
binnenisolatie correct aansluiten op andere gebouwdelen? 

Ben je benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Schrijf je dan nu in!

Wintercursus 2023

IsoHemp

Trio Architecture

https://www.buildwise.be/nl/agenda/buildwise-opleidingen-evenementen-congressen-beurzen-agenda/wintercursus-binnenisolatie-diepenbeek_8b4e6108-3a2f-4536-ae40-6dd9201f505f/
https://www.buildwise.be/nl/agenda/buildwise-opleidingen-evenementen-congressen-beurzen-agenda/wintercursus-binnenisolatie-kortrijk_62f939ba-71b8-414d-8977-effcd70eebd9/
https://www.buildwise.be/nl/agenda/buildwise-opleidingen-evenementen-congressen-beurzen-agenda/wintercursus-binnenisolatie-geel_d82a7d2a-06dd-4563-a1f4-295ace5b0d48/


Wintercursus 2023

Locatie
Diepenbeek, 18u45 - 21u45
Woensdag 1 maart 2023

Embuild Limburg
Bouwcampus
Wetenschapspark 33 
3590 DIEPENBEEK

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
€ 70 (exclusief btw) voor aannemers die lid zijn van Buildwise en 
€  140  (exclusief  btw) voor de andere deelnemers. De gedrukte 
versie van de slideshow is inbegrepen in dit bedrag. Betaling na 
facturatie. 

Een broodjeslunch wordt 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. Indien de organisator zelf de sessie schrapt, worden de 
inschrijvingskosten volledig terugbetaald.

Informatie
BUILDWISE
Afdeling Communicatie en vorming, Tinne Vangheel
Kleine Kloosterstraat 23, 1932 Zaventem
Tel.: 02/716 42 11, Fax: 02/655 79 74
cursus@buildwise.be

Doelgroep
Bouwprofessionals

Voorkennis
Basiskennis over de bouwsector

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

1 maart: Embuild Limburg, Diepenbeek 

9 maart: Embuild West-Vlaanderen, Kortrijk

16 maart: Den Bemt, Geel 

Geel, 18u45 - 21u45
Donderdag 16 maart 2023

Bemt
Kleinhoefstraat 6
2440 GEEL

Kortrijk, 18u45 - 21u45 
Donderdag 9 maart 2023

Embuild West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389A
8500 KORTRIJK

Life IP 2016 Be-Reel! 
Met steun van het financieringsinstrument 
LIFE van de Europese Gemeenschap

Buildwise biedt up-to-date vorming aan 
over diepgaande energetische renovaties, 
met de steun van het EU LIFE IP-project 
BEReel! www.be-reel.be.
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