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zorgvuldigheid. Onze Technisch 
Adviseurs plannen de meest 
economische routes en pakken 
onderweg nog wat uitvoerings-
inspecties mee. Al met al een drukke 
periode in het Wédéflex kamp, maar 
één waar we tijdens de donkere 
wintermaanden toch wel weer stiekem 
naar uitkijken. Lente, de basis van veel 
mooie dingen. Laten we met elkaar in 
deze lente weer de basis leggen voor 
lang presterende daken!

Niet dat we de wintermaanden in 
ledigheid doorbrengen, nee zeker niet. 
Afgelopen winter is bijvoorbeeld in 
samenwerking met Tectum wederom 
een groot aantal Wédéflex Established 

verwerkercursussen gegeven, lees 
daar verder over in deze uitgave.

Een nieuwe lente, een nieuwe Dealer. 
Wij zijn blij met onze nieuwe Wédéflex 
Dealer: Serco Dakspecialisten bv uit 
Lemelerveld. Lees het interview met de 
Directeur van Serco, Patrick Grobbée.

“Making the best better” u heeft 
wellicht de nieuwe campagne van 
Wédéflex al gezien op de Bouwbeurs 
in Utrecht, afgelopen februari. In deze 
REDAKTIE leest u de achtergrond van 
deze campagne.

De dagen lengen, de vogels gaan weer 
fluiten, de eerste warme voorjaarsdag. 
Het is onmiskenbaar lente. Door velen 
wordt dit jaargetijde na een lange 
donkere winter van harte verwelkomd. 
In ons vak betekent de lente over het 
algemeen het aanbreken van een 
drukke periode. Dakrenovaties kunnen 
worden opgestart, vooral diegenen 
waarbij het complete oude dakbedek-
kingspakket moet worden verwijderd, 
daarmee ga je natuurlijk niet in de 
slechtste weersperiode beginnen. 
Budgetten moeten worden 
opgevraagd, dus de adviesaanvragen 
stromen bij de technische afdeling  
van Wédéflex binnen. Natuurlijk mag 
tijdsdruk niet ten koste gaan van 

Voor meer informatie: 
www.wedeflex.nl
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Making the best better

Welkom bij 
Wedeflex

Wédéflex Duurzame Daksystemen

WéDé-iNFO

Nieuwe Wédéflex  
marketing campagne  
“Making the best better”
Zoals jullie lezers waarschijnlijk 
al weten lanceert Wédéflex 
elke 2 jaar een nieuwe 
marketing campagne. Graag 
lichten wij de Campagne voor 
2015 / 2016 nader toe.

MAKING THE BEST BETTER.
Wij, bij Wédéflex, maken het allerbeste 
nog beter. Een uitdaging die we elke 
dag vol overtuiging en gedrevenheid 
aangaan. 

Wédéflex; het dakbedekkingsrecept 
wat al jaren bewijst het beste product 
te zijn. Door onze filosofie, jarenlange 
kennis en ervaring, hebben wij onszelf 
weten te onderscheiden en bewijzen in 
zowel kwaliteit, service als techniek. 
Maar naast onze producten investeren 
wij ook weloverwogen in hoogwaardig 
vakmanschap. Door een intensieve 
samenwerking met échte specialisten; 
onze Wédéflex Dealers, presteert 
Wédéflex op topniveau. Samen met  
dit vakmanschap zijn wij in staat het 
beste product nog beter te maken. 

Deze visie vermarken wij middels de 
campagne “Making the best better”. 
Door te kiezen voor visuals waarbij 
product en vakmanschap wordt 
gecombineerd, wordt gevoel rondom 
deze campagne gecreëerd en zet,  
dat wat de praktijk reeds heeft 
uitgewezen, extra kracht bij. 

MAKING THE 
BEST BETTER

WED4148 voor-achterplatten-v4.indd   1 18-11-14 wk47   09:15

M
ak

ing the bes
t
 b

e
t
t
er.

WED4148 sluitzegel 30mm-v2.indd   118-11-14 wk47   10:17

MAKING THE 
BEST BETTER

Making the 
best better

Wédéflex Duurzame Daksystemen
Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811,  

5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46

E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

WED4148 bloemenkaartje V4.indd   1-2 18-11-14 wk47   13:11

best better

MAKING THE 
BEST BETTER

MAKING THE 
BEST BETTER

Making the 
best better



04 pRODuCT iN THE SpOTliGHT

Noodzaak of overbodig? 
Zoals omschreven in de vakrichtlijn 
voor gesloten dakbedekkingssystemen 
Deel C is er noodzaak. Ook vele 
praktijk ervaringen geven aan dat er 
noodzaak is voor toepassing van 
bitumineuze primerlagen op kunststof, 
metalen, steenachtige en minerale 
ondergronden.

Waarom wordt deze handeling dan 
toch merendeels achterwege 
gelaten bij diverse werken?
Heeft het te maken met de overvloed 
van de benodigde materialen om een 
dakbedekkingssysteem te realiseren? 
Denk aan onder andere het transpor-
teren van blussers, veiligheidshekken, 
PBM’s waarbii de hechtprimer over het 
hoofd wordt gezien. Of is het, het
onderschatten van deze handeling, 

waarbij men denkt dat in de tijd dat er 
primerlagen worden opgezet er andere 
werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd? Voor ons een raadsel.

Wat gezegd kan worden is dat bij 
toepassing van een hecht/primerlaag, 
de verwerkingstijd van banen dak-
bedekking, rand en/of opstandstroken, 
een snellere aanbrengtijd met zich 
meebrengt. Het bijkomende voordeel 
is dat bij een betere hechting minder 
‘onvoorziene’ storingen plaats zullen 
vinden.

Voor toepassingen van hecht/primer-
lagen zijn er diverse typen. Wédéflex 
heeft o.a. de navolgende bitumineuze 
primerlagen in haar assortiment: 
•	 	Wédéflex Indever (voor traditionele 

koude bitumenoplossing), 

•	 	Wédéflex Indever Motorway (een 
bitumenoplossing voor vochtige 
ondergronden), 

•	 	Wédéflex Indever E (een bitumen-
oplossing versterkt met organische 
toevoegingen voor betere 
hechtingen) 

•	 	Wédéflex Indever ZK (een lijmprimer 
voor zelfklevende Wédéflex 
materialen) 

•	 	Wédéflex Ecover (bitumenprimer  
op waterbasis).

Zoals op de foto te zien is heeft de 
dakdekker de ondergrond voorzien  
van een primerlaag Wédéflex Indever.  
Hier door zal een optimale hechting 
plaats vinden tussen de steenachtige 
onder grond en de bitumineuze damp-
rem mende laag van Wédémec Plus!

GESpOT Op HET DAk

Snelle manier van folders 
kwijtraken...

Wédé-Indever;  
het begint bij de basis

De medewerkers van 
Wédéflex komen op de 
daken soms bijzondere 
dingen tegen. In deze 
rubriek maken wij u daar 
graag deelgenoot van. 

Tja, het weer wordt mooier en dan heb 
je soms geen zin meer je folderwijk 
helemaal uit te fietsen...

Ondergrond voorzien van een primerlaag Wédéflex Indever

Geen zomer zonder lente, 
geen bouw zonder fundering, 
geen dakbedekking zonder 
primer...
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Het ontwerp is in meerdere fases 
gepland. Fase 1 behelst het realiseren 
van een wedstrijdbad met verstelbare 
bodem. Fase 2 betreft het aanpassen 
van de kleedruimten en fase 3 het 
aanpassen van het kinderspelbad en 
het terras. Zo krijgt het zwembad de 
langste glijbaan van Nederland. De 
glijbaan heeft een lengte van 80 m1, 
reikt 9 m1 boven het dak en heeft een 
uitglijbaan van 10 m1. 
Het geheel is een Design & Construct 
project en met de Bouwkundig 
Aannemer is er besloten voor pre-
fabriceren van dak en wandelementen 
van hoge kwaliteit. Wédéflex Dealer 
DNN Groep uit Emmen neemt de 
productie van de volledig gepre-
fabriceerde dakelementen voor haar 
rekening.

Fase 1:  
Het waterbassin is opgestart 
Het wedstrijdbassin heeft een afmeting 
van 25 m1 x 12,90 m1 met rondom 
loopdelen. De bouwkundige 
constructie wordt rondom dichtgezet 
met prefab wand- en dak staalframe 
elementen. De prefab dakelementen 
bestaan uit starframes die aan de 
plafondzijden zijn voorzien van:

Van onder naar boven;
•	 	geconserveerde tengels ten behoeve 

van de bevestiging van Heraklith 
plafondplaten;

•	 	een dampremmende laag van 
Wédéflex Defend Alu ZK;

•	 	een staalframe van koudgewalst 
staal;

•	 	Spano V313 plaatmateriaal;
•	 	Beschermfolie, PE, dik 0,20 mm;
•	 	EPS afschotisolatie, met een 

dusdanige dikte dat Rc= 5.0 m2K/W;
•	 	Wédéflex D3, mechanisch bevestigd 

in de overlap.

De elementen zijn prefab gefabriceerd 
in de eigen werkplaats van de DNN 

Groep in afmetingen van 4000 x 9000 
mm. Elk element is rondom waterdicht 
gemaakt. Risico van inwateren in het 
element als gevolg van slecht weer 
wordt hierdoor voorkomen, zoals op 
de bouw en/of tijdens vervoer over de 
weg van de elementen naar Urk. 

Op de bouwplaats worden de 
elementen voorzien van rand-
beveiliging en met een Spieringkraan 
van de oplegger gelicht en op de 
uiteindelijke positie gelegd. Monteurs 
van DNN Groep zorgen voor het 
handhaven van de maatvoering en 
monteren de elementen stormvast op 
de gelamineerde liggers en aan de 
staalconstructie.

Na de montage van de elementen op 
de bouwkundige constructie wordt 
dampremmende laag Wédéflex Defend 
Alu ZK van de elementen onderling 
aan elkaar verbonden en open ruimten 
voorzien van isolatie.

Als laatste worden de overlappen van 
het dakelement middels de föhn-
methode op het naast liggende 
element versmolten tot een goede 
lasverbinding en de afzonderlijke 
dakelementen worden één dakvlak. 
Zodra de wandelementen zijn aange-
bracht is alleen de rand en opstand 
afwerking van het dakelement nog een 
feit. Na uitvoering van rand en opstand 
afwerking met Wédéflex D3, zijn  
dak- en gevelelementen duurzaam 
waterdicht op elkaar verbonden. 
Op deze wijze wordt het tijdsbestek 
van wind en waterdicht maken van een 
bouwkundige constructie op de bouw 
geminimaliseerd. Dit ter volle tevreden-
heid van het toeziend oog van de 
opdrachtgever en hoofduitvoerder van 
het bouwbedrijf! 

Nieuwbouw en verbouw 
Zwembad ‘t BUN te Urk

Project:
Zwembad ‘t BUN te Urk

Architect: 
WDG | Willem de Groot  
te Apeldoorn

Hoofdaannemer:
Hollander Techniek te Apeldoorn

Bouwbedrijf: 
Bouwbedrijf Draisma 
te Apeldoorn

Wédéflex dealer: 
DNN Groep te Emmen

Wédéflex producten: 
Wédédefend ALU ZK,  
Wédéflex D3, Wédéflex D3 ZK

Als gevolg van veroudering is 
het huidige zwem- en 
recreatiebad in Urk aan 
vervanging toe en is door de 
Gemeente Urk het startsein 
gegeven voor het aanpassen 
van het huidige zwembad.
Door diverse partijen zijn 
plannen ingezonden waarbij 
uiteindelijk een ontwerp van 
Architectenbureau Willem de 
Groot te Apeldoorn werd 
gekozen. 

De elementen worden volledig geprefabriceerd in de werkplaats 
van DNN Groep in Emmen

Het föhnen van de overlap 
van Wédéflex D3

Met een Spieringkraan worden de 
elementen op hun plaats gelegd

Het monteren van de elementen 
op de onderconstructie

De elementen worden geplaatst op 
de gelamineerde houten spanten
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De nieuwbouw van Basisschool Onze 
Wereld, wordt gerealiseerd op de 
Cornelis Danckertsstraat in Rotterdam 
en betreft een tweelaagse nieuwbouw 
met 14 lokalen, een aula, een 
speelzaal, een personeelsruimte, 
bibliotheek, keuken en enkele 
kantoorruimten.

Het nieuwe gebouw is ca. 2.000m2 
BVO groot en ontworpen door Van den 
Berg Kruisheer Elffers Architecten 
Rotterdam B.V. uit Rotterdam. 
Architect Jaap van Es heeft met de 
geknikte vorm een speels gebouw aan 
de wijk willen toevoegen. In een wijk 
waarin veel hoog en “recht toe recht 
aan” gebouwd is, zal het een 
opvallende verschijning zijn. Het 
speellokaal en de aula verbinden met 
de hoge ruimte onder- en bovenbouw. 
Deze zullen ieder een eigen ingang 
krijgen wat voor een prettige entree 
zorgt. Verder is er goed nagedacht 
over de locatie van de school aan de 
weg. Het zou kunnen leiden tot 
geluidsoverlast van de straat, maar 
door de geluidswerende beglazing 
zullen de kinderen hier geen last van 
ondervinden. Het schuine dak aan de 
zijkant zal ook bijzonder worden. Het 
dak wordt groen begroeid met allerlei 
kleine mossen en vetplanten.  
De school die straks niet alleen een 
“frisse school” is vanwege het 

klimaatbeheersingssysteem, ziet er 
daarmee ook nog eens erg fris uit!

Op de vlakke betondaken is de damp-
remmende laag van Wédémec 
losliggend aangebracht, op de 
(hellende) dakelementen zijn de banen 
eerst gefixeerd in de overlap en toen 
strak afgelast. Verder bestaat de 
dakbedekkingconstructie op de 
betondaken uit een ongecacheerde 
EPS-afschotisolatie, een onderlaag 
Wédébase 446 EPS en een toplaag 
Wédéflex D4 No Roots toegepast.  
Op de hellende dakdelen is een PIR 
isolatie en een mechanisch bevestigde 
onderlaag van Wédémec toegepast, 
omdat deze onder dergelijke hellingen 
minder risico geeft op valpartijen door 
uitglijden tijdens de uitvoering. Toe te 
passen toplaag eveneens Wédéflex D4 
No Roots.

Op alle dakdelen wordt een extensieve 
daktuinbegroening aangebracht door 
Binder Daktuinen BV, waarbij op het 
geheel van dakbedekkingsconstructie 
en daktuin een Wédéflex Verzekerde 
Daktuingarantie-extensief 
(zogenaamde uit- en inbouwdekking) 
zal worden verstrekt.

Nieuwbouw Basisschool 
Onze Wereld Rotterdam

Project:
Nieuwbouw Basisschool 
Onze Wereld Rotterdam 

Opdrachtgever: 
Stichting Kind en Onderwijs 
Rotterdam

Architect:
Van den Berg Kruisheer Elffers 
Architecten Rotterdam bv

Bouwkundig aannemer: 
Bouwbedrijf De Vries en  
Verburg bv

Wédéflex dealer:
L. van der Linde Dakbedekking bv 
Zwijndrecht

Aannemer Groendak:
Binder daktuinen bv  
Poortugaal

Wédéflex producten:
Wédéflex D4 No Roots, 
Wédémec en Wedebase EPS 

Bouwbedrijf De Vries en 
Verburg realiseert in opdracht 
van de Stichting Kind en 
Onderwijs Rotterdam de 
nieuwbouw van Basisschool 
Onze Wereld. Deze Stichting 
heeft 29 scholen voor basis- 
en speciaal basisonderwijs in 
Rotterdam.

De hellende daken voordat ze werden voorzien van sedum dakbegroeiing

Bovendaken tijdens het aanbrengen 
van extensieve begroening

Bovendaken tijdens het aanbrengen 
van extensieve begroening
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Nieuwe Wédéflex Dealer 
Serco Dakspecialisten

Kent u dat gevoel: voorjaar.  
Een heerlijke tijd waarin de natuur  
een compleet nieuwe start maakt.  
De eerste prille zonnestralen die elke 
dag meer kracht krijgen, fluitende 
vogels die u vroeg wekken, op naar 
een dag met extra energie en nieuwe 
kansen. Net als de groei in de natuur, 
maakt de Wédéflex organisatie een 
groei door en ziet de toekomst positief 
tegemoet. Deze groei wordt onder 
meer bewerkstelligd door de toetreding 
van een nieuwe Dealer in de Wédéflex 
Dealerorganisatie. We zijn blij u voor 
te stellen aan: Serco Dakspecialisten 
te Lemelerveld. In deze Redaktie het 
gesprek met Patrick Grobée, directeur 
en eigenaar van Serco Dakspecialisten 
te Lemelerveld.

Wie is Serco?
Serco Dakspecialisten is een organi-
satie welke zich bezighoudt met daken 
in de breedste zin. Van engineering 
tot en met de uitvoering van dak-
bedekkingssystemen. Van groendaken 
en valbeveiliging tot het dagelijks-  
en planmatig onderhoud voor  
gebouweigenaren. Serco is een partner 
van woning corporaties, gemeenten, 
gebouw eigenaren in de overheid,  
semi-overheid en particulier opdracht-
gevers en is al heel wat jaren actief in 
het noorden en noordoosten van  
Nederland.

Patrick is sinds 2007 eigenaar van 
Serco Dakspecialisten en heeft in die 
tijd het bedrijf een flinke groei zien 
doormaken. Met een verkoopteam, 
uitvoering, calculatie, administratie en 
18 dakdekkers is Serco Dakspecialis-
ten een bedrijf dat opdrachtgevers het 
complete “dak”pakket kan aanbieden.

Waarom kiezen voor Wédéflex?
De groei van onze organisatie heeft 
geleid tot een professionele blik op 
daken. Ook de keuze om enkel  
kwalitatief goede producten te  
verwerken, is een belangrijke visie  
die binnen Serco Dakspecialisten. 
Hierbij luisteren we ook goed naar  
onze opdrachtgevers en als meerdere 
van hen de wens uitspreken om  
Wédéflex producten toe te passen  
in combinatie met de Wédéflex  
Verzekerde Garantie (welke enkel 
door Wédéflex Dealers kan worden 
aangeboden), dan zegt dat iets over 
hoe Wédéflex Duurzame Daksystemen 
bekend staat. 

Ook de ervaringen van collega dak-
dekkersbedrijven met, en hun positieve 
kijk op Wédéflex, is iets wat ons direct 
opviel. Voor ons dus reden genoeg om 
destijds contact op te nemen met  
Wédéflex om te kijken of een samen-
werking tot de mogelijkheid zou  
behoren; aldus Patrick Grobbée.

Het traject naar het Wédéflex Dealer-
schap is een leuk en leerzaam, maar 
zeker geen makkelijk proces geweest. 
Wat Patrick bijblijft is de zorgvuldige 
wijze waarop Wédéflex Duurzame  
Daksystemen dit traject beloopt.  
Het begint met diverse gesprekken op 
commercieel vlak, gevolgd door een 
technische beoordeling. We bekeken 
hiervoor diverse projecten. Projecten 
waar wij als Serco Dakspecialisten 
trots op zijn, projecten in uitvoering, 
maar ook projecten waarbij we de 
nodige uitdagingen hadden. 

Dit gehele traject en de gekozen 
aanpak door Wédéflex helpt ook mee 
om nog eens kritisch naar jezelf en de 
organisatie te kijken. Want wat doe je 
voor wie en waarom pak je de zaken 
aan, zoals je ze doet? Het was een lang 
maar onderbouwd traject. Nu met het 
Wédéflex Dealerschap in bezit, kijken 
we terug op leerzame periode, die past 
bij het beeld wat Serco Dakspecialisten 
heeft van Wédéflex Duurzame  
Daksystemen: professioneel en  
kwalitatief hoogstaand.

De nieuwe start... Hoe ervaart 
Serco Dakspecialisten het 
Wédéflex Dealerschap?
Vanaf het begin is de platte organisatie 
die Wédéflex Duurzame Daksystemen 
kent, erg fijn. Korte lijnen naar  
technische medewerkers en de kennis 
die met elkaar gedeeld wordt, werkt 
prettig. Het gevoel dat er een gelijke 
kijk op daken is, met alles wat daar 
bij hoort, is zeker sterk aanwezig. Zo 
ook de manier waarop Wédéflex in de 
markt staat en met opdrachtgevers 
omgaat, sluit erg goed aan bij Serco  
Dakspecialisten.

Het Wédéflex Dealerschap geeft Serco 
Dakspecialisten energie om de  
toekomst vol vertrouwen in te gaan!

Het Wédéflex-Team verwelkomt Serco 
Dakspecialisten graag bij haar Dealer-
organisatie en gaat vol positieve drive 
het samenwerkingsverband met Serco 
aan.

Welkom Serco!

Bedrijf:
Serco Dakspecialisten te 
Lemelerveld

Naam:
Dhr. Patrick Grobbée

Functie:
Directeur Eigenaar
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Aanzicht flatgebouw Bart Verhallenplein

WéDéFlEx pRESTEERT...

Vandaag nemen wij u mee naar 
Schiedam, naar een 31 jaar oud dak 
van het Flatgebouw aan het Bart 
Verhallenplein. Een Wédéflex dak dat 
in 1984 door J. de Kluyver Dak-
bedekking bv uit Rhoon is gemaakt. 
Het dak wordt voor de VvE beheerd 
door Verwey Vastgoed uit Rotterdam. 
Dankzij de bereidwillige medewerking 
van de heer R. Nortier mochten wij het 
dak aan een inspectie onderwerpen. In 
2008 is het dak door BDA dakadvies 
nog onderzocht in het kader van het 
duurzaamheidsonderzoek. 

De dakconstructie bestaat uit een  
70 mm Schewill isolatieplaat op de 
betonnen ondergrond. De Wédéflex 
toplaag is een renovatielaag van de 
oorspronkelijke dakbedekking. Het 
aanwezige ballastgrind (30/50) is het 
oorspronkelijke grind. Dit grind 
vertoont plaatselijk vervuiling in de 
vorm van mosgroei. 

In 2011 heeft De Kluyver de dakranden 
vernieuwd, maar voor het overige is  
de oorspronkelijke Wédéflex D4 nog 
overal intact. De tand des tijds valt  
wel af te lezen aan de op de zon 
georiënteerde zijde van de ventilatie-
schoorstenen, hier is oppervlakkige 
craquelé aanwezig. Ook de afwerk-
stroken onder het voetlood van de 
schoorsteen vertonen lichte craquelé-
vorming. Aan de schaduwzijde is geen 
enkele veroudering zichtbaar.
De afwerkstroken van de dilatatie 
vertonen plaatselijk ook wat 
craquelévorming, enkele stroken zijn 
gerepareerd. Na het verwijderen van 
het ballastgrind komt de Wédéflex D4 
stoffig, maar verder ongeschonden 
tevoorschijn. 

 

 

Het bewijs van Wédéflex prestatie is 
wederom geleverd. 

Flatgebouw Bart 
Verhallenplein Schiedam

Project: 
Flatgebouw Bart Verhallenplein 
Schiedam

Omvang dakoppervlak: 
Circa 640m² 

Wédéflex dealer:
J. de Kluyver Dakbedekking BV 
Rhoon

Wédéflex producten:
Wédéflex D4 

In de reeks Wédéflex Presteert 
laten wij Wédéflex daken de 
revue passeren die er al een 
levenlang op hebben zitten en 
nog steeds elke dag weer en 
wind trotseren. 

Overzicht van het dakvlak Schaduwzijde opbouwen  
zonder gebreken

Wédéflex D4 onder het grind 
in perfecte staat

Lichte craquelé in afwerkstroken 
onder voetlood
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Rioolontluchtingen
Op bijna elk dak vind je rioolontluchtingen. Het voorkomt een 
vacuüm in het rioleringssysteem, met alle gevolgen van dien.  
Het is van het allergrootste belang dat de leiding en de ontluchting 
op het dak één gesloten geheel vormen. De ontluchting moet 
lucht- en waterdicht aan de standleiding worden aangesloten. 
Wanneer deze aansluiting niet luchtdicht is zal de vochtige lucht  
in de thermische isolatie kunnen komen en daar condenseren.  
Op langere termijn kan dit verzadiging van de isolatie tot gevolg 
hebben! 

Rioolontluchtingen produceren grote hoeveelheden condensvocht

Wédéscan
Er wordt momenteel hard gewerkt aan 
de Wédéscan-app, een versie speciaal 
voor de inspecteurs die daarmee 
gemakkelijker en sneller alle relevante 
dakgegevens van een project kunnen 
vastleggen. Reeds gemaakte 
inspecties worden gedownload op de 
I-pad en na bewerking kunnen deze 
worden geupload naar de internet 
applicatie op www.wedescan.nl. Deze 
wordt overigens gerestyled, de site 
krijgt meer de look anno 2015, maar 
belangrijker nog, de informatie wordt 
beter ontsloten. 

BouwdetailWijzer EPC 0,4
In samenwerking met 18 collega-
leveranciers heeft Wédéflex 
meegewerkt met Bouwformatie om het 
Handboek BouwdetailWijzer EPC 0,4 
uit te brengen. Dit boekwerk bevat 
meer dan 100 hoogwaardige bouw- en 
referentiedetails die stuk voor stuk 
voldoen aan deze nieuwe regelgeving. 
De details worden aangevuld met 
bouwfysische detailbladen inclusief 
psi-waarden, waarbij het voor 
ontwerpende, controlerende, 
adviserende en uitvoerende partijen 
eenvoudiger wordt om te gaan met 
deze complexe materie.

Asbest verbod per 2024
PvdA-staatssecretaris Mansveld 
(Milieu) heeft begin maart aange-
kondigd dat asbestdaken vanaf 2024 
in Nederland zijn verboden. De 
eigenaren zijn zelf verantwoordelijk 
voor het verwijderen van het 
kankerverwekkende asbest, maar 
kunnen wel gebruik maken van een 
subsidiepot van in totaal 75 miljoen 
euro. 

... over Wédéscan,  
Bouw detailwijzer EPC 0,4 
en asbest?

DE DAkpROFESSOR
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Onder zijn handen wordt een dakrol 
een dakbedekkingssysteem. “Making 
the best better”; de vakman maakt van 
een basisproduct een eindproduct. 

Binnen het kwaliteitsconcept van 
Wédéflex is de dakdekker wellicht de 
belangrijkste schakel. Gezamenlijk met 
hem wordt de kwaliteit van het 
eindproduct bepaald. Het is vanuit dat 
besef dat scholing van de Wédéflex 
Dealers al jaren een belangrijke rol 
speelt. Verwonderlijk is het dan ook 
niet dat wij nu al een aantal jaren in de 
winterperiode samen met Tectum, het 
opleidingsinstituut voor dakdekkers, 
de Wédéflex Established verwerker-
cursus organiseren.

Ons doel daarbij is deze winter bereikt. 
We zijn er dan ook trots op te kunnen 
melden dat elke dakdekker die een dak 
met Wédéflex maakt, in het bezit is 
van een pas die bewijst dat hij de 
Wédéflex Established verwerkercursus 
heeft gevolgd. U herkent hem behalve 
aan de pas die hij bij zich draagt ook 
aan een mooie Wédéflex sweater die 
elke deelnemer aan het einde van de 
cursus ontving.

In de cursus wordt ruimschoots 
aandacht besteed aan de diverse 
Wédéflex producten, de verwerkings-
voorschriften en uitvoeringsdetails.  
De dag wordt gestart met een 
theoretisch deel, gevolgd door een 
praktijkdeel. Anders dan in de 

dagelijkse praktijk kan (moet) het 
gerede werk worden ingesneden, 
opdat exact kan worden bepaald hoe 
men heeft gebrand. Ook kan worden 
geëxperimenteerd met een iets andere 
bewerking en men kan dan dat effect 
daarvan destructief beoordelen. Vaak 
wordt aan het einde van de dag 
gehoord dat men weer iets extra’s 
heeft opgestoken.

door een bewuste investering in 
goed opgeleide dakdekkers wordt 
het beste product nog beter.

De Wédéflex Established 
Dakdekker

Van basisproduct tot eindproduct

Een goede rol verdient een 
goede vakman. 

WÉdÉFLeX eSTABLISHed VeRWeRKeR

Alleen geldig bij werkzaamheden voor:
Dakdekkersbedrijf de Witte

Naam : J.J. Naam 
Geboortedatum : 03-07-1973
datum afgifte : 01-03-2013
Certificaatnummer : 123456789
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