
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

i-Training Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023 
 

Jaarlijks organiseren Building G100 en Sertum de interactieve trainingen wet- en 
regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties. Met deze training krijg je 
praktische en actuele informatie over de toepassing van wet- en regelgeving voor 
dat jaar. In 2023 vindt deze i-Training plaats op 1 maart en op 11 mei in Kinepolis 
Jaarbeurs Utrecht. 
  
De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en is voortdurend aan 
verandering onderhevig. Met deze i-Training krijg je in 3 uur alle relevante 
informatie over de actuele wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en 
installaties. Wat is er nieuw, waar moet je extra op letten en wat zit eraan te 
komen. Experts geven tips en spijkeren je op een praktische wijze bij.   

 
 

In drie uur volledig op de hoogte over de actuele wet- en regelgeving 
 
 
i-Training 
 Centraal staat de actuele wet- en regelgeving waarbij verwezen wordt naar het zakboekje 
“Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2023". Hoe pas je dit boekje toe, 
waar moet je op letten en wat is actueel?  
Tijdens deze training gaan de docenten in op de toepassing, de handhaving en de borging in 
de organisatie. Uiteraard ontvang je bij deelname het nieuwe zakboekje 2023.  
 
Basistraining optioneel  
Sertum heeft de meest relevante content gebundeld in een basistraining wet- en regelgeving. 
Leden van Building G100 kunnen deze basistraining voorafgaand aan de i-Training volgen 
tegen het sterk gereduceerd tarief van €100. Als je hier interesse voor hebt laat dit aan ons weten, dan ontvang je 
een link waarmee je de training online kunt volgen. 
 
Datum en locatie 
De i-Training vindt plaats op woensdag 1 maart 2023 van 14:00 tot 17:00 uur in bioscoop Kinepolis Jaarbeurs 
Utrecht. Dezelfde training vindt ook plaats op 11 mei 2023, wederom op dezelfde locatie. Aan jou de keuze.  
 
Deelnemen 
Leden van de Building G100 kunnen deelnemen aan de fysieke i-Training voor € 195,00. Niet-
leden betalen € 395. Het zakboekje is hierbij inbegrepen. Alle prijzen zijn excl. BTW en gelden 
per persoon.  
 


