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I N H O U D E D I T O

Beste bouwprofessional, 

Vooreerst onze beste wensen voor een gezond en 
vruchtbaar 2019! 

2018 was een ‘speciaal’ jaar: de snikhete zomer 
heeft ons laten stilstaan bij de klimaatsverandering.  
Net op dat moment heeft de Vlaamse regering 
beslist dat oude woningen binnen 5 jaar beter 
geïsoleerd moeten worden en dat oude technische 
installaties moeten vervangen worden. 
Ook buitenschrijnwerk kan hier toe bijdragen  
wat maakt dat wij en onze klanten in 
de renovatiemarkt nog heel wat werk voor 
de boeg hebben. 

Ook in nieuwbouw liggen nog genoeg 
opportuniteiten in Vlaanderen – ondanks het feit 
dat een gemiddelde woning maar liefst 15.000 
Euro duurder wordt… 
Meer dan ooit zal vakmanschap en professionalisme  
aan belang winnen: 
renovatie vraagt een bredere technische basis 
en nieuwbouw vraagt steeds meer uitdagingen. 

De innovatietrein raast maar door en het zal aan 
ons en onze partners zijn om mee te zijn. 
Daarom organiseren wij eind dit jaar terug 
onze Innovation Days met een aantal 
opmerkelijke vernieuwingen. 
U leest en hoort hier binnenkort meer over. 

Dirk en Brecht Timmerman 
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“In de renovatiemarkt 
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 liggen nog genoeg 
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 in Vlaanderen”
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Ook in 2019 worden diverse infosessies georga-
niseerd rond nieuwe, actuele thema’s op diverse 
locaties:

18/3 CeDuBo, Heusden-Zolder
19/3  Unilin, Desselgem 
20/3 Ecopuur, Drongen 
21/3  VM Building Solutions, Puurs 

Inschrijven kan via: 
www.passiveforarchitects.be

In samenwerking met UGent organiseert Passi-
ve for Architects jaarlijks een reeks infosessies 
waarin de toekomst van het architectenberoep 
centraal staat.
Architecten bevinden zich in woelig vaarwater. 
Toenemende verantwoordelijkheden, complexi-
teit van regelgeving en administratieve proce-
dures staan innovatie en creatief ondernemer-
schap in de weg. Van energetische renovaties 
tot nieuwbouw, het behalen van het S-peil op 
een esthetisch verantwoorde manier, blijft een 
uitdaging. 

RENSON INVISIVENT® AIR 
& INVISIVENT® COMFORT 
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Architecturale uitdaging, 
technisch opgelost

T I M M E R M A N

I N N O V A T I E N I E U W E  T R E N D S 

PASSIVE 
FOR 

ARCHITECTS
Timmerman denkt mee 
met haar partners 
en is daarom lid van 
Passive for Architects; 
een samenwerkings-
verband tussen bedrijven 
die op een innovatieve 
manier een platform 
bieden aan architecten 
voor hun technische 
uitdagingen inzake 
energiebewust bouwen.  

Begin maart 2019 stopt Renson met de productie van de 
bestaande Invisivent-reeks. Ze hebben een nieuw gam-
ma ontwikkeld wat energetisch, akoestisch en thermisch 
verbeterd werd. 

Bovendien zijn deze nieuwe roosters stabieler en be-
schikken ze over een betere luchtdichte afwerking. 

Er bestaan 2 reeksen: 
de AIR en de COMFORT 
afhankelijk van het gebruikte C-systeem (Healthbox 3.0). 
Indien er aparte afzuigmonden zitten in bijvoorbeeld de 
slaapkamers, dan kan enkel een 10 Pa-rooster, dus de 
Comfort reeks toegepast worden. 

Binnen elke reeks bestaan verschillende akoestische 
versies. 

Type INVISIVENT®AIR INVISIVENT®AIR INVISIVENT®COMFORT INVISIVENT®COMFORT INVISIVENT®COMFORT

 Light Basic Basic High Ultra

Geluidsdemping Licht Sterk Basis Hoog Ultra sterk

Akoestische isolatie  31 dB 34 dB 35 dB 39 dB 42 dB

in open stand

Debiet bij 2 Pa 64 m³/h/m 62 m³/h/m - - -

Debiet bij 10 Pa 56 m³/h/m 54 m³/h/m 69 m³/h/m 46 m³/h/m 37 m³/h/m

Bouwhoogte  65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Mogelijk bouwdieptes   Van 50 tot 202 mm en meer op aanvraag

Maximum lengte   6000 mm
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R E A L I S A T I E S R E A L I S A T I E S

3 Aanbouw en buiten-
schrijnwerk B&B 
in St.-Jakobs-Kapelle

2 Renovatie ramen in 
appartementsgebouw 
in Oostduinkerke

Aluminium Steellook W72CW in RAL9005S
Overige buitenschrijnwerk in aluminium 
in RAL5014

Pvc Softline 82 in 
de nieuwe Spectral-afwerking (gelakte folie)
antracietgrijs  RAL7016
 

-14%
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T I M M E R M A N

R E A L I S A T I E S

Aluminium W72 en gordijngevel 
in RAL7016S

1 Nieuwe showroom en kantoren 
voor houthandel in Ruddervoorde

SAMEN MET 
ONZE KLANTEN 
REALISEERDEN 
WIJ EEN AANTAL 
PRACHTIGE 
REFERENTIES 
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R E A L I S A T I E S

5 Realisatie 
in Knokke

4 Villa in regio Gent

6 In Waasmunster
Gordijngevel in aluminium hierboven. 
Rechts Classic Line W72CL in RAL7030S/9005S Retro

Aluminium gordijngevel-ramen W72PU (vlakke, opgeschuimde reeks) in RAL9005S. 
De beglazing is een Stopray Ultra 60 van AGC. 
Deze beglazing combineert maximale lichttransmissie met minimale zonnewarmte.

Aluminium Steellook W72CW
in RAL9005S 
 

R E A L I S A T I E S
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E N E R G I E - I N F O  E N  P R E M I E S  2 0 1 9

Totale renovatie van een hoeve in Veurne volgens de laatste benovatienormen.

w

E N E R G I E - I N F O  E N  P R E M I E S  2 0 1 9

Nieuwe EPC

De Vlaamse regering streeft ernaar dat tegen 2050 
alle woningen in Vlaanderen een A-label hebben, ofwel 
een EPC-energiescore van 100.
Bij het nieuwe EPC zal een label  toegevoegd worden, 
zoals bij elektrische toestellen: F voor een energie-
verslindende woning tot A+ voor een woning die meer 
energie produceert dan verbruikt. 
Naast dit label bevat het nieuwe EPC ook advies over 
welke elementen van de woning moeten aangepakt 
worden om energetische prestaties te verbeteren, zoals 
bijvoorbeeld het buitenschrijnwerk. 
In geval van een eengezinswoning, dringende aanbeve-
lingen (rood en oranje) en aanbevelingen rond zonne- 
energie (geel) verschijnt op het EPC automatisch een 
raming van de gemiddelde kosten.
 
 

Bron : Vlaams Energie Agentschap 

PREMIES 
IN 2019
De Vlaamse netbeheerders (Eandis en Infrax, die 
in 2019 gaan samensmelten onder de naam Flu-
vius) passen in 2019 de eisen voor isolerende be-
glazing aan: 
de Ug-waarde moet 1,0 W/m²K i.p.v. 1,1 W/m²K zijn.  
De premie bedraagt 10 Euro/m².
De energieprestatie van het glas moet bovendien af 
te lezen zijn op de afstandshouder tussen de glas-
bladen.    

Bovenop de individuele premies, kan je ook aan-
spraak maken op totaalrenovatiepremies. Als in een 
bestaande woning of appartement na 1 januari 2017 
binnen een periode van 5 jaar minstens drie van de 
zeven energiebesparende investeringen (dak-, vloer-, 
muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesys-
teem, zonneboiler, warmtepomp) uitvoert, kan een 
voucher of BENO-pass geactiveerd worden. 
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N I E U W S

De Vlaamse renovatiepremie wordt vereenvoudigd: de verbeterings- en  
renovatiepremie worden in één premie gegoten. Daarnaast versoepelen 
de inkomensvoorwaarden en worden de regels voor bijwoners minder 
streng. De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 januari 2019.

Waarvoor kan een renovatiepremie aangevraagd worden?

Vanaf 2019 enkel nog voor vier renovaties : voor het dak, buiten-
schrijnwerk, de bouwschil en de technische installaties (verwar-
ming, sanitair en elektriciteit). Je kan telkens 20% van je factuur aan 
subsidies krijgen met een maximum van 2.500 euro per categorie. In 
totaal kan je dus een premie van maximaal 10.000 euro opstrijken.

Gezinnen met een lager inkomen krijgen 30% van hun factuur gesub-
sidieerd met een maximum van 3.333 euro per categorie. Daarnaast 
krijgen ze meer flexibiliteit over hoe ze hun premie aanvragen: ofwel 
alles ineens ofwel opgesplitst. Bij alle aanvragen mogen de facturen 
twee jaar oud zijn. Daarnaast zal de premie gekoppeld worden aan 
een gezin in plaats van aan een woning. 

Bron Livios

Meer info :  
www.energiesparen.be
www.benovatie.be

Eindelijk één duidelijke 
renovatiepremie: 

Dit zijn de 
spelregels 
vanaf 2019

Hebt u al een login 
voor het professionele 

gedeelte van 
onze website ? 

Vraag een login aan op 

www.timmerman.be 

en download op een gemakkelijke manier 

alle technische fiches, dorpelliggingen, …

Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur 

dan een mail naar info@timmerman.be 

DEALER LOGINJobs

RAMEN

RAMEN DEUREN ROLLUIKEN POORTEN

NL   FR

DEUREN ROLLUIKEN POORTEN

TIMMERMAN
Tastbare kwaliteit en vakmanschap

Inspiratie Realisaties Onderhoud en garantie Over ons Contact
LOGIN

WACHTWOORD

LOGIN

login aanvragen

wachtwoord 

Wij ondersteunen dagelijks architecten, aannemers en 
schrijnwerkers in hun keuze voor geschikte ramen en 
deuren. We bieden hierbij een professionele service  
op maat dicht bij u en bij uw klanten.

Als professioneel kan je voor alle technische infor- 
matie terecht op het professionele gedeelte van onze  
website.
  
 

E N E R G I E - I N F O  E N  P R E M I E S  2 0 1 9
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O N D E R H O U D O N D E R H O U D

Indien deze problemen niet van in het begin aangepakt 
worden, kunnen ze uitlopen tot onherstelbare schade. 
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. 

Niet alleen tijdens en na de bouwfase maar in de loop van 
de jaren erna moet de bouwheer ervoor zorgen dat er naast 
een periodieke reiniging (om de 6 weken !), ook geregeld 
een grondige reiniging plaatsvindt. En dit, afhankelijk van 
de ligging van het gebouw, van 2 tot 4 keer per jaar.

Wij zien het als onze missie om professionals en bouw-
heren zo goed als mogelijk in te lichten en bij te staan in 
deze materie; indien noodzakelijk ook op de werf. Zo kan 
de bouwheer of vakman steeds bij Timmerman terecht voor 
een uitgebreid gamma aan producten  voor het verwijderen 
van vb. lijm, en siliconenresten, kalk-en salpeteraanslag.

Timmerman heeft alle onderhoudstips en een uiteenzetting 
over alle beschikbare producten samengevat in een handig 
‘onderhouds-en garantieboekje’. Dit is zowel online als op 
eenvoudige aanvraag, te verkrijgen. 

Onze missie

ONDERHOUD EN 
REINIGEN VAN 

BUITENSCHRIJNWERK 
Pvc en aluminium buitenschrijnwerk is onderhoudsvrien-
delijk maar niet onderhoudsvrij. 

Niet enkel atmosferische of industriële verontreiniging, 
UV-licht, regen en warmte kunnen de duurzaamheid of 
de esthetiek van buitenschrijnwerk aantasten. Ook vervui-
ling door bouwmaterialen zoals cement, slijpstof, kalk, … 
kunnen van in de beginfase problematisch zijn – zeker nu 
donkere en zwarte tinten courant zijn.
 

ONDERHOUDS 
& GARANTIE-

VOORSCHRIFTEN

 

Dienst-na- verkoop
Bij Timmerman houdt het niet op als de ramen en deuren ver-
kocht zijn, wij gaan ook prat op een goede service na verkoop. 

Om klanten sneller te kunnen helpen, hebben wij een mo-
dule geïmplementeerd op onze website waar particulieren 
eenvoudig zelf een herstelling of nazicht kunnen aanvragen. 
Ze krijgen een duidelijk overzicht van de vereiste product-
informatie en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn.  

Een grondige reiniging met de juiste producten 
kan heel wat gevolgschade vermijden



TIMMERMAN NV . KLEITKALSEIDE 40 . 9990 MALDEGEM . T 050 71 26 81 . F 050 71 44 43 . INFO@TIMMERMAN.BE

RAMEN EN 
DEUREN  
IN PVC

RAMEN EN 
DEUREN  
IN ALUMINIUM 

VERANDA’S

ROLHEKKENS EN 
GARAGEPOORTEN

ROLLUIKEN EN 
LUIKEN

SCREENS EN 
VLIEGRAMEN


