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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.

Gedurende de cursus leert u op theoretisch en praktisch gebied wegwijs in het door u gekozen vakgebied. 
Bij de cursus elektrotechniek wordt de gehele elektrische installatie van de woning behandeld.

Vanaf de groepenkast via een logische volgorde tot aan wandcontactdozen en lichtschakelaars.

Zeer nuttig voor particulieren en professionals die de elektrische installatie in woningen of bedrijfsruimten 
willen begrijpen, aanleggen of uitbreiden volgens de NEN 1010 normen en in staat willen zijn om storingen 
aan deze installatie te kunnen oplossen.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

• basisbegrippen elektriciteit
• veiligheid en voorschriften
• opbouw huisinstallaties
• groepenkasten en stroommeters
• materiaalkeuze en gereedschappen
• schakelingen
• lezen elektrotechnische tekeningen
• aanleg installatie zoals; leidingen, lasdozen, schakelaars, draadtrekken, lasverbindingen
• storingen lokaliseren en oplossen
• aansluiten elektrische apparaten         s
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Tijdens het praktijk gedeelte kunt u de behandelde onderwerpen toepassen:

U legt een kleine huisinstallatie aan met installatiekast, leidingen, lasdozen, schakelaars, 
wandcontactdozen enz. 
En… het moet ook werken!

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 een elektrische installatie aanleggen volgens de geldende normen, 
uitbreiden en aanpassen, storingen lokaliseren en verhelpen.

Er wordt tijdens de cursus veel aandacht besteed aan veilig werken, zodat u vol zelfvertrouwen aan het 
werk kunt.

Voor alle deelnemers wordt het benodigde gereedschap en materiaal door samenverbouwen 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 10 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 januari 2023<
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