
 
 

i-Training Wet- en regelgeving bestaande 
gebouwen en installaties 

 
Op 19 november 2018 organiseerde de Building G100 ism Sertum 
de bijeenkomst “Maatregelen voor technische installaties om te 
voldoen aan de huidige wet- & regelgeving”. Dit was een groot 
succes.  
 
Na inventarisatie blijkt er een behoefte te zijn aan overzicht en 
praktische informatie over de toepassing van wet- en regelgeving 
betreffende bestaande gebouwen en installaties. Daarom 
verzorgen we nu een i-Training (interactieve training) waarin 
experts je de basiskennis meegeven. 
Het programma is vernieuwd en toegespitst op de wet- en 
regelgeving voor 2019.  
 
We gaan in op de actuele regelgeving waarin het boekje “Wet & 
regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2019" centraal  
staat. Hoe pas je dit boekje toe, waar moet je op letten en wat is 
actueel? Hier spelen we op in met deze i-Training.  
 

i-Training 
Je krijgt uitleg over van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving, de 
organisatie handhaving en het 
onderscheid tussen private en 
publieke regelingen. Ook toetsen we 
jouw parate kennis en je krijgt 
informatie over de actuele wijzingen 
van 2019. Natuurlijk ontvang je ook 
het nieuwe zakboekje “Wet- en 
regelgeving bestaande gebouwen en 
installaties 2019” van Sertum.  
 

Ter afsluiting gaan we in op de vraag welke deskundigheid nodig 
is om te borgen dat jouw huisvesting blijft voldoen aan de 
wettelijke eisen. 
 
Data en locaties 
We reizen met deze i-Training door het land. Dus kies waar en 
wanneer het jou uitkomt. De trainingen vinden plaats van 14:00 
tot 17:00 uur op: 

 06 februari 2019 bij de HAN Arnhem  
 12 februari 2019 bij het Business Center Gemert 
 19 februari 2019 bij Vitens Utrecht 
 26 februari 2019 bij Bouwend Nederland Zoetermeer 

 
Kosten 
Leden van de Building G100 kunnen deelnemen voor € 150,00 pp 
(excl. BTW). Voor niet-leden is de deelname € 375,00 pp.  
 

 
06 februari 2019 
HAN in Arnhem 

 

 
12 februari 2019 

Business Center in Gemert 
 

 
19 februari 2019 
Vitens in Utrecht 

 

 
26 februari 2019 

Bouwend Nederland in Zoetermeer 
 

 
 

     Meld je aan: 
             info@sertum.nl 
             085 401 18 70 


