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pieter lefebvre

From: VLAMEF (Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO) <vlamef@unizo.be>

Sent: 03 September 2014 06:09

To: pieter lefebvre

Subject: UNIZO METAALCONTACT: Begeleidingstraject EN 1090 (herinnering)

 

 

VLAMEF-BEGELEIDINGSTRAJECTEN 

EN 1090 EN CE-MARKERING 

*** nog enkele plaatsen vrij *** 

  
Geachte Collega, 
  
Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees 
geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium 
constructiedelen die belasting dragend (kolommen en liggers, spanten, trappen, bordessen, 
overkappingen, ...) in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden 
gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen.   
  
De uiterste datum om zich in orde te stellen (1 juli 2014) is al verstreken. Bovendien moet men 
rekening houden met een termijn van ten minste drie maanden voor een controle door een certificatie-
instelling. 
STEL U NU IN ORDE !  Laat u bijstaan en neem deel aan de VLAMEF-begeleidingssessies. 
 
 
Heeft u de nieuwe norm nodig ?   
Raadpleeg de meest gestelde vragen hier. 
  
Deze CE-verklaring kunt u als bedrijf alleen opstellen indien u door een aangemelde (externe) 
instantie bent gecertificeerd op de EN 1090-1.  Metaalconstructies in de bouwsector dienen vanaf dan 
CE-gemarkeerd te zijn volgens EN 1090-1 en technisch uitgevoerd te worden volgens de EN 1090-2. 
  
Om de betrokken ondernemers uit de metaalsector op een degelijke manier te begeleiden tot CE-
markering, heeft VLAMEF een begeleidingstraject uitgewerkt.  Daarbij gaan we uit van 5 informatie-
avonden, die dan het begeleidingstraject vormen. 
Tijdens de 5 informatie-avonden komen volgende items aan bod: introductie, FPC systeem, ISO 3834 
en EN1090, voorbereiding NoBo audit, CE en DoP. 
  
Het traject richt zich tot de twee executieklassen: EXC1 en EXC2. 
  
De prijs per deelnemer bedraagt: 

- Voor VLAMEF-leden en UNIZO-leden: 1.000 EUR (excl. BTW) 
- Voor niet-leden: 1.500 EUR (excl. BTW) 
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Begeleidingstraject in Roeselare (telkens van 19.00u tot 21.30u): 
- 16 september 2014: begeleidingssessie 1 
- 23 september 2014: begeleidingssessie 2 
- 30 september 2014: begeleidingssessie 3 
- 7 oktober 2014: begeleidingssessie 4 
- 14 oktober 2014: begeleidingssessie 5 

  
Begeleidingstraject in Geel (telkens van 19.00u tot 21.30u): 

- 18 september 2014: begeleidingssessie 1 
- 25 september 2014: begeleidingssessie 2 
- 2 oktober 2014: begeleidingssessie 3 
- 9 oktober 2014: begeleidingssessie 4 
- 16 oktober 2014: begeleidingssessie 5 

  
Lesgevers zijn Tim Buyle (Weldone) en Dirk Roelens (Impala). 
  
Klik hier voor het inschrijvingsformulier voor het begeleidingstraject. 
 
Wil u ook een aantal normen aankopen, VLAMEF biedt een fikse korting op de normale 
aankoopprijzen.  Contacteer hiervoor het secretariaat (vlamef@unizo.be). 
  
In de hoop op uw spoedige respons, verblijven wij inmiddels, 
  
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
  
  
  
Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris VLAMEF 
Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw 
Willebroekkaai 37 
1000 Brussel 
Telefoon: 02 21 22 540 
Fax: 02 400 71 26 
E-mail: vlamef@unizo.be  
Website: www.vlamef.be 
BTW-nummer: BE0410.340.385 
  
  
Klik hier om uit te schrijven. 

  

  
 


