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Welkom bij samenverbouwen.nu 

Duidelijk, doelgericht & direct toepasbaar

Of het nu gaat om onderhoud, aanpassingen of een verbouwing van uw huis… kennis van zaken is 
belangrijk!

samenverbouwen.nu geeft cursussen, bouwadvies en kan u ondersteunen zodat uw verbouwing wordt 
uitgevoerd zoals u dat wil. Binnen uw budget en binnen de geplande periode.

De cursussen zijn gebaseerd op actuele regelgeving, voorschriften, bouwbesluiten en NEN normeringen. 
Ze worden op duidelijke wijze uitgelegd door ervaren docenten.

Of het nu gaat om het monteren van een kraan of het aanleggen van een complete badkamer… na het 
volgen van de cursus loodgieter bij samenverbouwen kunt u elk project aan!

Ambachtelijke maar ook de moderne technieken worden behandeld.

Bij deze cursus zijn de onderwerpen watertechniek op NEN 1006 en sanitairtechniek op NEN 3215 en 
NPR 3216 voorschriften gebaseerd.
Samenverbouwen.nu volgt de ontwikkelingen op de voet zodat u over de modernste technieken en 
materialen geïnformeerd wordt.

De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

• rioleringsystemen
• leidingsystemen
• verbindingen : soldeer / lijm / knel
• sanitaire toestellen : wastafel / bad / closet / (inbouw) reservoir / douche / kranen
• keukenaansluitingen : boiler / vaatwasser / wasmachine
• materiaalkeuze en gereedschappen
• aanleg installatie zoals; leidingen / kranen / warmwater / afvoer
• storingen aan sanitaire installaties
• verstoppingen en lekkages oplossen                   s
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Tijdens het praktijk gedeelte kunt u de behandelde onderwerpen toepassen:

• U leert verbindingen maken in koperen waterleidingen door middel van zacht solderen en  
knelverbindingen en verbindingen in kunststof leidingen.

• Het buigen van koperen leidingen met maatvoering.
• U legt in het klein een sanitaire installatie aan waarbij er diverse sanitaire toestellen aangesloten worden  

zowel waterzijdig als op de afvoer.

Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Ook specifieke gevallen waar u zelf mee bezig bent kunnen tijdens de lessen behandeld worden.

Na het volgen van deze cursus kunt u zelf waterleidingen en afvoeren aanleggen, sanitaire toestellen 
aansluiten volgens de geldende voorschriften en verstoppingen en lekkages aanpakken.

Voor alle deelnemers wordt het benodigde gereedschap en materiaal door samenverbouwen.nu beschikbaar 
gesteld.

Bij aanvang van de 1e lesdag ontvangt u het lesboek.
Dit uitgebreide handboek is naderhand als handig naslagwerk te gebruiken.

Praktische info: 

• De 3-daagse cursus vindt plaats van:  
 - maandag t/m woensdag, van 10.00- 16.30 uur 
 - of van donderdag t/m zaterdag*  
   *op donderdag en vrijdag van 10.00- 16.30 uur en op zaterdag van 09.00 - 15.30 uur

• De cursus wordt gehouden in groepen van minimaal 4 tot maximaal 8 personen
• Cursuslocatie: Van Ruysdaellaan 41-69 (2e etage) in Leidschendam
• Cursusprijs: € 565,- excl. BTW, (€ 683,65 incl. BTW)
• De cursusprijs is incl. lesboek, materiaalkosten, lunch, koffie, thee en frisdrank
• Parkeren is gratis
• Na afloop van de cursus ontvangt u een getuigschrift       versie september 2022<
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