Wintercursus 2017
Een initiatief van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Kortrijk (Confederatie Bouw): dinsdag 17 en 24 januari 2017
Mechelen (Syntra): woensdag 8 en 15 maart 2017
Sint-Niklaas (Confederatie Bouw): maandag 20 en 27 maart 2017
Heusden-Zolder (Cedubo): donderdag 20 en 27 april 2017
18u45 - 21u45

Bouwakoestiek in de praktijk
Veel mensen beschouwen lawaai als één van de belangrijkste omgevingsfactoren die hun levenskwaliteit
aantasten. Het is dus van cruciaal belang om te zorgen voor een goede akoestische isolatie tussen
woningen en een zeker akoestisch comfort in gebouwen. In België evolueren de normen zodanig dat
hier meer rekening mee gehouden wordt. Bovendien worden er regelmatig nieuwe criteria voorgesteld.
Tijdens deze cursus behandelen we thema’s zoals de luchtgeluidsisolatie van gevels, de lucht- en
contactgeluidsisolatie tussen woningen en andere ruimten, de lawaaibeperking van technische
uitrustingen en ook het begrip geluidsabsorptie, niet te verwarren met geluidsisolatie, komt aan bod.
Deze thema’s worden benaderd vanuit een theoretisch standpunt (basisnoties en -principes, afmetingen
en eisen, berekeningen ...), maar ook de praktijk wordt niet over het hoofd gezien. Zo staan een aantal
ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen op het programma, waarmee het mogelijk is om de gewenste
prestaties te verkrijgen. En ook de technische details laten we niet achterwege. In heel wat disciplines,
waaronder akoestiek, zijn deze details immers essentieel om tot goede resultaten te komen.
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Inschrijvingsformulier

Bouwakoestiek in de praktijk
(één formulier per persoon, invullen in hoofdletters a.u.b.)

Inschrijving
Vanwege organisatorische redenen en omdat het aantal deelnemers beperkt is, is
vooraf inschrijven verplicht en dit ten minste 2 weken vóór de aanvang van de
eerste avond. Uw inschrijving wordt vóór aanvang van de cursus bevestigd.

Doelgroep
Bouwprofessionals: aannemers, ontwerpers,

Inschrijvingskosten

studiebureaus, overheden …

€ 60 (exclusief btw) voor aannemers die lid zijn van het WTCB en € 90 (exclusief btw)
voor de andere deelnemers. De gedrukte versie van de slideshow is inbegrepen
in dit bedrag. Betaling na facturatie. Dit is een vaste inschrijvingskost die geldig
is voor twee avonden.

Voorkennis
Basiskennis over de bouwsector.

Annulering
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 gefactureerd. Bij annulering na
de eerste avond of bij afwezigheid komen de inschrijvingskosten aan de
organisator toe. Indien de organisator zelf de zitting schrapt, worden de
inschrijvingskosten volledig terugbetaald.

Wintercursus 2017

Bij voorkeur inschrijven via de website
www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).

Naam: ................................................................................... Geslacht (M/V): .........
Voornaam: .................................................................................................................

Kortrijk
Confederatie Bouw West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389A

Functie / Beroep: .......................................................................................................
Firma: ........................................................................................................................

8500 KORTRIJK

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

Mechelen

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

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

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

Sint-Niklaas
Confederatie Bouw Waasland
Kleine Laan 29
9100 SINT-NIKLAAS

Heusden-Zolder
CEDUBO
Industrieterrein De Schacht n. 1112
Schachtplein
Marktplein 7 bus 1
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Fax: .................................................. BTW-nr.: ..........................................................
E-mail: .......................................................................................................................
Bestelbonnummer: ....................................................................................................
Ik wens niet geïnformeerd te worden over bouwgerelateerde evenementen (*).

Schrijft zich in voor de wintercursus ‘Bouwakoestiek’, georganiseerd te:
Kortrijk (Confederatie Bouw): dinsdag 17 en 24 januari 2017
Mechelen (Syntra): woensdag 8 en 15 maart 2017
Sint-Niklaas (Confederatie Bouw): maandag 20 en 27 maart 2017
Heusden-Zolder (Cedubo): donderdag 20 en 27 april 2017
Datum en handtekening:

(*) 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.

Gelieve terug te sturen of te faxen naar: Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf — Dienst Vorming
Lombardstraat 42 | 1000 BRUSSEL | Fax: 02/655 79 74 | info@bbri.be

