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Algemene  
ledenvergadering VLOK

Beslis mee over de toekomst van de 
VLOK en reserveer alvast 20 november 
2017 in je agenda. Dan zijn we te gast 
bij het Techniek College Rotterdam. 
Daar worden al meer dan tien jaar 
nieuwe generatie klussenondernemers 
voorbereid op hun toekomst. De eerste 
afgestudeerden zijn inmiddels al 
toegetreden tot de VLOK!  Daar kunnen 
we de uitgelezen scholingsfaciliteiten 
bekijken waarmee jongeren vertrouwd 
gemaakt worden in een natuurlijke 
werkomgeving. Alle leden krijgen begin 
november een persoonlijke uitnodiging 
met de agenda. In 2018 bestaat de 
VLOK 35 jaar! En dat willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.
Samen met alle leden en met de 
VLOK-partners willen we het komend 
jaar vele activiteiten houden in alle 
denkbare vormen en maten. Heb je nog 
leuke ideeën voor activiteiten – ook in je 
regio – kom het dan vertellen!

Donderdag 30 november 2017 organiseren BouwMaat Rotterdam Zuid (De Kuip) en het 
Dakvenstermeesters Montage Keurmerk een speciale informatieavond. Tijdens deze avond 
word je geïnformeerd over de wet en regelgeving en de mogelijkheden om hierop voorbereid te 
zijn. Uiteraard kun je ook terecht met je eigen vragen en is er de mogelijkheid kennis en 
contacten te delen met collega’s.

Ook de VLOK is aanwezig om je bij te praten over de extra garantie die klanten kunnen krijgen 
op grond van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016. Ben je actief monteur van 
daglichtproducten (zoals dakramen, lichtstraten en dakkapellen)? 

Vanaf 17:30 uur is de inloop en staat er een hapje en drankje voor je klaar. Om 18.30 uur zal de 
informatieavond beginnen. Inschrijven voor deze avond kan op www.dakvenstermeesters.nl, bij 
BouwMaat Rotterdam Zuid of door een mail te sturen naar info@vlok.nl ovv informatieavond 
30.11.

Dinsdag 26 september was dan het 
officiële moment daar. Een groep 
Dakvenstermeesters, bestaande uit 
onder andere monteurs van dakkapel-
fabrikanten en daglichtspecialisten 
nemen het nieuwe Dakvenstermeesters 
Trainingscentrum in gebruik.

Onder het deskundige toezicht van de heer Piet 
de Graaf van SKH volgden zij deze dag de 
training module Daglicht & Ruimtewinners. Na 
in de ochtend het theoretische gedeelte te 
hebben gevolgd brachten zij in de middag het 
geleerde in de praktijk. Na de evaluatie van het 
praktijkgedeelte volgde het examen.
Op de locatie - Peppelenbos 17 B, 6662 WB 
Elst (Gld) - kunnen diverse trainingsmodules 
(Hellend Dak, Plat Dak, Ruimtewinners, 
Dakterras, Solar en Monumenten) worden 
gevolgd. Naast de mogelijkheid voor het 
theoretische gedeelte is er uiteraard ook ruimte 
om het geleerde in de praktijk te brengen.

Dakvenstermeesters openen 
nieuw trainingscentrum

Dakvenstermeesters besteden niet alleen 
aandacht aan de techniek van de montage, maar 
ook aan de regelgeving op grond van het 
Bouwbesluit en de toekomstige regelgeving 
rond kwaliteitsborging voor het bouwen. Via 
training en examinering door de 
certificeringsinstelling SKH kun je als vakman 
persoonlijk certificeren. 
Voor informatie zie: 
www.dakvenstermeesters.nl.
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