EPDM-PROFESSIONAL
IN 4 STAPPEN
Ontdek onze opleidingen voor
professionele dakwerkers

EPDM biedt als dakbedekkingsoplossing enorme troeven.
Voor je klanten, maar ook voor jou als installateur.
✓ Extreem weersbestendig
✓ Snelle & vlamvrije plaatsing
✓ Levensduur van minstens 50 jaar
✓ Makkelijk in onderhoud
✓ Ideaal voor nieuwbouw én renovaties
VM Building Solutions is bovendien dé specialist in
EPDM-dakrubber.
Ons EPDM-membraan bedekt in de Benelux al meer dan 100 miljoen m²
aan daken, wereldwijd zelfs meer dan 1 miljard.

EPDM is volledig nieuw voor jou of je bent er al enigszins
mee vertrouwd? In beide gevallen is ons EPDM-opleidingstraject exact wat je zoekt.
Het traject bestaat uit 4 niveaus en ondersteunt je van beginner tot expert.
We raden aan om dit hele traject te doorlopen, maar instappen op een
niveau naar keuze is ook mogelijk op aanvraag.
Niveaus 1, 2 en 4 van dit opleidingstraject zijn bovendien helemaal
gratis! In deze brochure kom je alles te weten over elk niveau van de
opleiding.

Niveau 2: Zelf aan de slag

Niveau 4: Verdiep jouw kennis

Praktijkopleiding op maquette

Niveau 1: Leer EPDM kennen
Voorstelling & demonstratie

ONTDEK ONS
OPLEIDINGSTRAJECT
2 • opleidingen / 2021

Expertopleiding volgens jouw noden

Niveau 3: Werfopstart op maat

Persoonlijke begeleiding op de werf

TIP! GRATIS WERFCONTROLE
Volledig zelf aan de slag gaan en jouw werk laten nakijken door een
VM Building Solutions-instructeur?
Ook dat is mogelijk. Onze instructeur komt ter plaatse voor een technische keuring.

OPLEIDINGEN

Niveau 1: Leer EPDM kennen

Niveau 2: Zelf aan de slag

Voorstelling & demonstratie (2 uur)

Praktijkopleiding op maquette (1 dag)

Nog weinig ervaring met EPDM? In de eerste module kom je alles te weten over de
kenmerken en troeven van EPDM en ontdek je hoe VM Building Solutions jou
ondersteuning kan bieden. Na een korte theoretische inleiding geeft onze instructeur
een praktische demonstratie. Je kan deze opleiding volgen in je vertrouwde
distributiecentrum en in het opleidingscentrum in Deinze.

Deze praktijkopleiding is dé manier om te leren hoe je zelfstandig
een dak met EPDM plaatst. Voor de opleiding is geen specifieke
voorkennis vereist. We gaan dieper in op het EPDM-systeem
en de opbouw van het dak. Op de maquette ga je zelf aan
de slag en kan je alles zelf proberen: binnen- en buitenhoeken,
dakdoorvoeren en regenafvoeren. Je kan deze opleiding volgen
in Deinze, Gembloux en bij sommige distributiecentra.

Op het programma
Korte theoretische inleiding (30 min)
• Kenmerken en voordelen van EPDM
• Service van VM Building Solutions
Praktische demonstratie met maquette (1,5 uur)
• Verkleving
• Naadverbinding
• T-naad, binnen- en buitenhoek

Op het programma
8 - 8.30 uur
8.30 -12 uur

12 - 13 uur
13 - 16.15 uur

16.15 - 16.30 uur

Ontbijt
Sessies over onder meer de 		
dakopbouw, naadverbindingen en
binnenhoeken
Lunch
Praktische training met buitenhoeken,
dakdoorvoeren, regenafvoeren,
dakranden
Vragen en feedback

Niveau 3: Werfopstart op maat

Niveau 4: Verdiep jouw kennis

Persoonlijke begeleiding op de werf

Expertopleiding volgens jouw noden

Een VM Building Solutions-instructeur begeleidt je bij de opstart van je eigen
EPDM-project. Jullie doorlopen samen de voorbereiding en de verschillende
installatiestappen, met extra aandacht voor de uitvoering van de dakdetails. Op het
einde van de dag evalueren jullie samen het resultaat en krijg je nog een aantal tips
voor volgende projecten.

Heb je al ervaring met EPDM, maar wil je jouw kennis verder
verruimen? In deze expertopleiding verdiepen we ons op een
maquette in de detailafwerking. Daarnaast is er ruimte voor
specifieke vragen over moeilijke dakdoorvoeren, ronde
koepels en andere uitdagingen. Deze opleiding wordt volledig
afgestemd op de noden van jouw bedrijf.

Op het programma
•
•
•
•
•

Werfvoorbereiding
Klaarleggen eerste rollen en voorbereiding plaatsing
Verkleving
Detailafwerking
Evaluatie en tips

Niveaus 1, 2 en 4 van het EPDM-opleidingstraject zijn helemaal gratis.
Voor de persoonlijke begeleiding van niveau 3 betaal je € 250
(6 uur werfondersteuning).

De expertopleiding duurt een halve of volledige dag,
afhankelijk van jouw specifieke wensen. Je kan deze opleiding
volgen in Deinze, Gembloux en bij sommige distributiecentra.

AAN DE SLAG!

Ben je geïnteresseerd in ons opleidingstraject?
Wil je meer info over de gratis werfcontrole?
Neem via onderstaande gegevens vrijblijvend contact
met ons op of schrijf je online in voor de opleiding
van jouw keuze.
www.epdmopleidingen.be
+ 32 (0)9 321 99 21
opleidingen.epdm@vmbuildingsolutions.com

TIP!
Onze opleidingen zijn bekend
bij Constructiv.
Vraag via www.constructiv.be
een tussenkomst aan voor je
doorgebrachte opleidingstijd.

Locatie
Onze opleidingen vinden plaats op verschillende locaties.
Ontdek de verschillende opleidingslocaties op onze website www.epdmopleidingen.be
Hoofdopleidingscentrum:
VM Building Solutions
Europalaan 73, 9800 Deinze

Onze EPDM merken waarvoor wij opleidingen voorzien:
®

VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY
VM BUILDING SOLUTIONS WARRANTY

®

Tot binnenkort!

