
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-Training Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2020 
 

Begin 2019 is de Building G100 samen met Sertum gestart met het een 

aantal interactieve trainingen over wet- en regelgeving voor bestaande 

gebouwen en installaties. Met deze training krijgen gebouwbeheerders,  

-eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitair managers en overheden 

praktische en actuele informatie over de toepassing van wet- en regelgeving. 

 

De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en is voortdurend aan 

verandering onderhevig. Daarom organiseren we deze i-training elk jaar 

opnieuw aan het begin van ieder kalenderjaar. Hiermee krijg je in één 

middag alle relevante informatie over de actuele wet- en regelgeving voor 

bestaande gebouwen en installaties. Experts geven tips en spijkeren je op 

een praktische en levendige wijze bij.   

 

 

In één middag volledig op de hoogte over de actuele wet- en regelgeving 
 

 

i-Training 

Centraal staat de actuele wet- en regelgeving waarbij verwezen wordt naar het 

Sertum zakboekje “Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2020". 

Hoe pas je dit boekje toe, waar moet je op letten en wat is actueel?  

Je krijgt uitleg over van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de handhaving en het 

onderscheid tussen private en publieke regelingen en de borging in de organisatie . 

Ook toetsen we jouw parate kennis en krijg je informatie over de relevante wijzingen 

in 2020. Uiteraard ontvang je bij deelname het nieuwe zakboekje “Wet- en 

regelgeving bestaande gebouwen en installaties 2020”.  

 

Datum en locatie 

De i-Trainingen in 2020 vinden plaats en op woensdag 12 februari in de 

Woonindustrie te Nieuwegein en op dinsdag 18 februari bij de HAN in Arnhem. 

  

Programma 

Om 14.00 uur start het programma met de basis wet- en regelgeving. Aansluitend zal ingegaan worden op de 

praktische toepassing en de aanpak binnen je organisatie. Om 17:00 uur sluiten we af met een hapje/drankje. 

 

Deelnemen 

Leden van de Building G100 en VBOI kunnen deelnemen voor € 150,00 pp 

(excl. BTW). Voor niet-leden is de deelname € 375,00 pp.  

Meer info en aanmelden; martijn@BuildingG100.nl of 06-83087707. 

 

De i-Training wet- en regelgeving is een initiatief van Sertum en de Building G100.  
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