
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASISTRAINING Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties  
 

Aan het begin van elk kalenderjaar organiseren Building G100 & Sertum de 

interactieve trainingen “wet- & regelgeving bestaande gebouwen en 

installaties”. Deze training gaat over de nieuwe wet- & regelgeving van dat 

betreffende jaar. Bij deze training zit ook altijd het nieuwe zakboekje.  

 

Op verzoek organiseren we dit jaar een online basistraining wet- & 

regelgeving. Deze online training gaat dus niet over alle actuele zaken, maar 

over de basiskennis die je moet hebben om wegwijs te raken in het oerwoud 

van wet- & regelgeving. De training is bestemd voor gebouwbeheerders, -

eigenaren, adviseurs, assetmanagers, facilitairmanagers en overheden. 

 

De online basistraining organiseren we op woensdag 27 januari 2021 van 16:00 tot 17:00 uur. Leden van de 

Building G100 kunnen deze basistraining gratis volgen. Het nieuwe zakboekje “wet- & regelgeving 2021 

bestaande gebouwen en installaties” is hier NIET bij inbegrepen.  

 

Programma 27 januari 2021 

We geven uitleg over het algemeen bouwrecht, woningwet en het bouwbesluit, de zorgplicht en de gevolgen 

van de komende omgevingswet. Daarnaast gaan we in op de toepassing van de regelgeving als het gaat om 

compliancy en de wettelijke verplichtingen op het gebied van regelgeving in het kader van de energietransitie. 

 

Zakboekje 2021 

Het zakboekje “wet- & regelgeving 2021 bestaande gebouwen en installaties” 

is los te bestellen voor € 39,50 exclusief BTW. Het zakboekje komt begin 

januari uit en is nu al te bestellen door een e-mail te sturen.   

 

i-Training Wet- & regelgeving bestaande gebouwen en installaties 

Voor 2021 hadden we een aantal data gereserveerd staan om een actuele 

update te geven. Deze training willen wij het liefst fysiek verzorgen, maar 

gezien alle COVID-19 maatregelen is dit momenteel lastig te plannen. Daarom 

is besloten om over enkele weken de i-Trainingen opnieuw te programmeren. 

Uiteraard houden we je op hoogte. Bij deze i-Training is het nieuwe zakboekje 

inbegrepen. Leden betalen voor deze i-Training € 150,- en niet-leden kunnen 

deelnemen voor € 375,-.  

 

Aanmelden 

Leden kunnen zich in de NetwerkApp gratis aanmelden voor de online basistraining “wet- & regelgeving 

bestaande gebouwen en installaties”. Uiteraard kunnen zij ook een mail sturen naar martijn@BuildingG100.nl.  

 

Niet-leden betalen € 75,- voor deze training (dit is wel inclusief het zakboekje).  
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