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Beste Leden en Partners,

Tijdens de jaarlijkse Partnermeeting van 18 okto-
ber '13, werden thema's toegelicht zoals de cur-
sussen geveltechnieken en aanverwante produc-
ten, de thema-avonden, de bedrijfsbezoeken, de 
evaluatie van de tevredenheid enquete en de start 
van de werkzaamheden rond "The Factory". 
Ik heb dit laatste initiatief van de F.A.C. reeds in de 
vorige editie toegelicht.

Het herkozen bestuur is onmiddellijk van start ge-
gaan en bepaalde krijtlijnen worden bijgestuurd,  
vooral dankzij jullie actieve medewerking aan de 
enquete over het reilen en zeilen van de F.A.C.

De samenwerking en vooral de interactie tussen 
de leden, met de partners, laat ons toe soepel te 
reageren op de meest complexe projecten. Onze 
KMO leden zijn afgestemd op veelzijdige kennis 
van ontwerp tot en met uitvoering, met minder af-
gebakende taken. Teamwork is onze sterkte en...
"chauvinisme" is hier zeker op zijn plaats!

In dit verband past ook de taak van de federatie 
om uw belangen te verdedigen. Wij willen wel "Eu-
ropees" denken maar op vergelijkbare prestatie 
niveaus. 
Zoals jullie dit zelf ondervinden is dit niet het geval.
Daarom hebben wij een manifest opgesteld en in 
eerste instantie gestuurd naar de bouwfederaties.

Vanzelfsprekend willen wij jullie deze tekst inte-
graal overmaken. Uw reacties als actief lid en 
partner zijn meer dan welkom!

De input van de federatie naar zoveel verschillen-
de invalshoeken van ons beroep als aluminium 
constructeur, moet ons aanzetten om onze federa-
tie zichtbaarder te maken. We hebben de tools! 
Versterk onze federatie door collega's aan te spre-
ken om lid te worden van de F.A.C.! 

Wij willen nogmaals "Proficiat" wensen aan de 
reeds 51 gediplomeerde alumni geveltechniekers 
die de laatste jaren de cursussen intens gevolgd 
hebben. Wij geven graag toelichting aangaande 
de lopende basiscursussen.

Tenslotte: noteer in uw agenda's de komende acti-
viteiten die nogmaals boeiend en leerijk zullen zijn.

Ik kijk in ieder geval ernaar uit om jullie reeds te 
ontmoeten tijdens de eerste thema-avond op 16 
april 2013.

Etienne Clinquart,

Voorzitter Federatie Aluminium Constructeurs.
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HET MANIFEST.  De gevolgen van de concurrentievervalsing vanwege buiten-
landse bedrijven en de tewerkstelling in de Belgische bouw-en metaalnijverheid.

Brief gericht aan de Federaties, actief in de Bel-
gische bouwnijverheid.

Wij hebben de eer ons tot U te richten namens de 
leden en de ondersteunende bedrijven van de vzw 
Federatie van Aluminiumconstructeurs (F.A.C.) die 
met deze een oproep tot tussenkomst doet aan-
gaande een zorgwekkende evolutie in de sector 
van het metaalschrijnwerk, en bij uitbreiding ande-
re segmenten van de bouwactiviteit in ons land. 

Wij stellen immers vast dat de bouwactiviteit, in het 
bijzonder deze die betrekking heeft op de utili-
teitsbouw (kantoren, ziekenhuizen …), publieke 
aanbestedingen en PPS-gerelateerde projecten, 
meer en meer gekenmerkt wordt door een toene-
mende deelname van buitenlandse bedrijven en 
arbeiders op basis van een directe opdracht of in 
het kader van onderaanneming. 

Deze objectieve vaststelling, welke wij zo nodig, 
graag in concreto willen illustreren met naam en 
toenaam, roept bij onze leden-bedrijven twee ba-
sisoverwegingen op  : 

enerzijds het gegeven van de open markt en het 
principe van de vrije mededinging, en anderzijds 
de naleving van het wettelijk kader.  Vooral dit laat-
ste aspect geeft aanleiding tot vele bezorgdheid 
en zelfs aanwijzingen van een reële ongelijke be-
handeling. 

Een onverwacht bezoek aan werf sites levert 
meestal voldoende gegevens op die niet te ver-
zoenen zijn met de vigerende sociale wetgeving 
die alle bedrijven die in ons land opereren moeten 
respecteren, in het bijzonder deze met betrekking 
tot de arbeidstijden, verplichte aanmeldingen, mi-
nimum veiligheidsvoorschriften en uitrusting, logies 
…enz.
We kunnen zelfs niet naast de vaststelling dat dit 
fenomeen van feitelijke oneerlijke concurrentie op 
zich niet afspeelt in de onwetendheid van sommi-
ge  Belgische hoofdaannemers die deze praktijken 
oogluikend toelaten en zelfs aansturen. 
De achterliggende motivering is uiteraard, finan-
cieel.  

Aldus wordt steeds vaker gegund aan bedrijven, 
niet toevallig met een belangrijke “buitenlandse 
tewerkstelling”, die na offerteaanvragen tientallen 

procenten lager kunnen aanbieden dan de bedrij-
ven waar in het verleden vaak beroep op werd ge-
daan met identiek materiaal. Men komt er aldus op 
uit dat de arbeidskosten in de totale kostprijs de 
beslissende factor uitmaken, hetgeen dus sommi-
gen duidelijk inspireert om dit met alle mogelijke 
middelen te drukken (we maken hierbij even ab-
stractie van het aspect kwaliteitsniveau van mate-
rialen en uitvoering). 

Bijzonder zorgelijk is bovendien de vaststelling dat 
deze praktijken zich progressief uitbreiden naar  
kleinere opdrachten en naar disciplines welke 
voorheen door hun specialiteit enigszins gevrij-
waard waren. Dat de gevelbouw en het aluminium-
schrijnwerk in het bijzonder gekenmerkt wordt door 
een vrije grote techniciteit is heden zelfs ook geen 
belemmering meer voor de toepassing van deze 
oneerlijke concurrentie.

De gevolgen voor onze bedrijven zijn dramatisch : 
diverse opdrachten worden hen niet meer gegund 
omdat, in de overtuiging van de opdrachtgevers, 
deze bedrijven prijsmatig niet kunnen concurreren 
tegen de buitenlandse alternatieven. 

Vaak wordt daarbij zelfs geargumenteerd dat deze 
buitenlandse pistes minder rigide zijn en zich mak-
kelijker lenen tot aanpassingen i.f.v. de noden van 
de werf (bijv. inschakelen van bijkomende werk-
krachten, verlenging van werkdagen, prestaties 
tijdens rust- en verlofdagen, zaterdag- en zon-
dagswerk, enz...).  
Door deze ingenieuze ingrepen kunnen werkuren 
in reële kost goedkoper aangerekend worden aan 
de opdrachtgever.
 
Controles van de overheidsinstanties botsen dan 
weer op een reeks praktische hindernissen waar-
door de beteugeling van deze praktijken vaak op 
zich laat wachten en de schade op economisch 
vlak volledige uitwerking heeft gekend.  

Wij benadrukken dat deze toestand hoogst zorg-
wekkend is voor elkeen die begaan is met een cor-
recte naleving van de spelregels en de continuïteit 
van een bestaand economisch weefsel in ons land. 
Het is een open deur instampen dat onze bedrij-
ven, die ook een industriële productie vertegen-
woordigen, al bijzonder kwetsbaar zijn in een glo-
balere context.

http://www.fac-belgium.eu
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HET   MANIFEST . 

Wij kunnen ons aldus niet veroorloven op deze 
scheef trekking toe te zien en wij zien het als onze 
plicht om deze wantoestanden op hoog niveau aan 
te kaarten en onder de aandacht te brengen. Onze 
enige bedoeling is daadkrachtige maatregelen te 
zien tussenkomen ter vrijwaring van onze bedrijven 
en de tewerkstelling. 
Deze problematiek overstijgt uiteraard het spec-
trum van onze vereniging waarvan de bedrijven 
door hun schaalgrootte en structuur nu als eerste 
aan de alarmbel trekken, maar daarin zeer zeker 
een gemeenschappelijk probleem van de sector 
uitbrengen. 

Deze aanpak zien wij bij voorkeur vorm krijgen in 
samenspraak met uw instantie waarvan we overi-
gens diverse gevestigde leden gemeenschappelijk 
hebben, minstens een gemeenschappelijk werkter-
rein. Het is ook in ieders belang dat er gericht 
wordt gewerkt indien dit mogelijk is.

Mogen wij u dan ook uitnodigen hierin een officieel 
standpunt in te nemen en ons te berichten welke 
concrete en nodige stappen binnen afzienbare tijd 
kunnen genomen worden.

Wij danken U voor uw gewaardeerde aandacht 
aan onze terechte vraag en verblijven,
met ware hoogachtend,

Het  FAC  bestuur :

Voorzitter  
Etienne Clinquart,  Groven+ nv - Puurs 

Ondervoorzitter 
Frank Van Geertruyen,  Belgo Metal nv – Wetteren

Penningmeester
Philip Van Daele,  De Witte Aluminiumconstructies 
nv – Wetteren

Secretaris  
Peter Lootens,  Durv nv – Zottegem

Bestuursleden 
Andy Coninx,  Hegge nv - Hamont-Achel         
Rita Sprangers,  KA Construct nv – Malle
Mark Vorsselmans,  Vorsselmans Ramen Gevels 
Solar nv - Loenhout

De Federatie Aluminium Constructeurs bestaat 5 
jaar. De stichters hebben tijdens de algemene ver-
gadering van 18 oktober '12, opnieuw het vertrou-
wen gekregen voor een tweede mandaat van drie 
jaren. De Federatie komt nu op kruissnelheid en 
herschikt bepaalde acties of is gestart met nieuwe 
activiteiten. De cursussen Geveltechniek worden 
versterkt met inhoudelijke thema's die ons prioritair 
aanbelangen ivm met kennisoverdracht. Op vraag 
van deelnemende bedrijven, wordt in 2014 een 
specifiek Vervolmakingscursus Geveltechniek op 
punt gesteld en afgestemd op interpretatie - oefe-
ningen. Intussen hebben meer dan vijftig collega's 
van verschillende bedrijven hun alumni vaardig-
heidsdiploma behaald !

Het telefonisch overleg en mailverkeer niet in acht 
genomen, vergadert het bestuur gemiddeld acht 
avonden per jaar met een vooraf bepaalde dagor-
de. De specifieke stuurgroepen realiseren dan 
hun eigen agenda bv., de organisatie van thema-

avonden, de opvolging van het dossier "The FAC-
tory", publicaties (FAC-flash - Website - FAC High 
Lights, Bouwen aan Vlaanderen), bedrijfsbezoeken 
voor- en door leden en partners, een beursdeel-
name en "last but most important", het aanwerven 
van nieuwe leden en partners. Bestuursleden zijn 
uiteraard aanwezig op alle activiteiten -   zie agen-
da op bladzijde 8 - die de Federatie in haar pro-
gramma opgenomen heeft. 

We are on the move !

Op 5 december '12 werd de bestuursvergadering 
belegd bij ons FAC-lid Elox International in Ouden-
aarde. Hartelijk dank aan Yves Vandenheulen voor 
zijn vriendelijk onthaal !

In een notedop...de taken van het FAC - bestuur. 

http://www.fac-belgium.eu
http://www.fac-belgium.eu
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  Brainstorming Sessie.

18 oktober 2012. Oude Vismijn, Gent.Tijdens de 
jaarlijkse Partnermeeting werd het voor de talrijke 
aanwezigen duidelijk dat onze (jonge) Federatie, 
diverse thema's met overtuiging zou benaderen. 
De leden en partners werden - zoals steeds - be-
trokken met de initiatieven van de Federatie.

Via een knappe presentatie kregen we een beter 

inzicht over de basis- en vervolmakingscursussen 
Geveltechniek, sfeerbeelden van de leerrijke be-
drijfsbezoeken, boeiende thema-avonden, ook de 
resultaten van een enquete bij de leden en kers op 
de taart, de lancering van "The Factory" ! 
Onmiddellijk na deze uiteenzettingen door het 
nieuw bestuur, werden de aanwezigen in drie 
groepen verdeeld voor een Brainstorming Sessie.

http://www.fac-belgium.eu
http://www.fac-belgium.eu
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  Brainstorming Sessie.

Groep 1: Duurzaamheid in gevelbouw.

HET woord: recyclage. De afvalstromen zouden 
gelinkt kunnen worden aan het project. De ontgin-
ningen nemen een positieve wending aan indien 
deze gekoppeld zijn aan het geheel alu-proces. 
Hiervoor kunnen certificaten/labels uitgewerkt wor-
den. Een recyclagepremie kan een commercieel 
voordeel geven, ook bij de renovatie. Degelijke 
onderhoudscontracten van kwalitatieve innoveren-
de producten vergroten de levensduur van het 
eindproduct. De verbeteringen sinds een tiental 
jaren dienen bekend te worden. De federatie is 
geinteresseerd voor innovatieve partners die be-
wust ecologische producten ontwikkelen. Vandaar 
de ontwikkeling van een label met alle partners. 

Groep 2: De levende gevel.

HET "groen imago" in onze sector is een prioriteit 
dat bijdraagt tot duurzaam, ecologisch en milieu-
vriendelijk bouwen. Een niet vlakke gevel heeft niet 
alleen een dynamisch effect maar het is ook warm-
tehoudend, beperkt het depot van fijn stof, is een 
buffer tegen gure weersomstandigheden, creëert 

ventilatie - en zonneweringen behoeften. Tenzij de 
architecten hun concepten vrij kunnen uiten, is  de 
toepasbaarheid misschien beperkend: we denken 
aan water toevoer en consumptie, onderhoud en 
levensduur van deze gevel en de impact van het 
gewicht op de primaire structuur. Anderzijds is de 
levende gevel een extra- isolatie element, geluids-
werend en warmte houdend en zeker een imple-
mentering in de natuur maar vooral in de steden. 
Sowieso was dit een "levendig" debat.

Groep 3: Energieprestaties van gevelconcepten.

DE "rekenmethode" dient geüniformeerd te wor-
den door middel van een neutrale software geba-
seerd op richtlijnen, referenties en waardetabellen 
(zoals o.a., de EPB-peil). Er wordt gepleit voor een 
scope (stappenplan) per project: Fase 1: raam-
glas-ventilatie. Fase 2: Ruwbouw & Gevel. Fase 3: 
Invloed op het E-peil. Uniformiteit is moeilijk haal-
baar maar een normering van de berekeningswijze 
(bv.,Vlaams-Federaal EU-ISO norm) is realistisch. 
Daarom dienen de studiekantoren aangesproken 
te worden, de overheid te overtuigen en met raad 
bij te staan. 

De hoogstaande dialoog en de analyse van de thema's is het beste bewijs dat de aanwezigen beroepshal-
ve goed ingelicht zijn en ook reeds vaak deel genomen hebben aan diverse activiteiten van de F.A.C. 
We "high lighten" enkele suggesties. 

   Vervolg

Nu was het signaal om deze gesprekken constructief te evalueren door alle leden en partners.
Actieve medewerking aan een thema, kennis delen en andere vragen werden opvallend positief beant-
woord. Na deze zeer geslaagde partnermeeting, werd bij een zonnige valavond, een boottocht georgani-
seerd langs de Gentse Leien. 

Hartelijk dank aan U allen !

http://www.fac-belgium.eu
http://www.fac-belgium.eu
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Cursussen GEVELTECHNIEK : een "MUST " !

21 februari 2013. Voor de 5de keer werd het start-
schot gegeven voor de FAC-cursus geveltechiek. 
In 2012 werd de kans genomen om specifieke 
thema's in vervolmakingcursussen verder uit te 
diepen.

In 2013 worden opnieuw 3 modules georganiseerd 
(zie kalender op blad 8) die een specifiek domein 
van de gevelbouw behandelen :
module 1 Bouwfysica
module 2 Constructie en Statica
module 3 Materiaalkennis
 
De cursus Bouwfysica is helemaal geactualiseerd 
zodat de cursisten de meest accurate informatie 
gepresenteerd krijgen. Dit is een unieke kans om 
helemaal terug 'mee' te zijn.
Er worden ondermeer volgende geactualiseerde 
onderwerpen opgenomen:

a. invloed van de keuze van ventilatieroosters op 
het E-peil.

b.recente evoluties mbt isolatie eisen en de

   luchtdichtheid voor lage energie- en passieve 
   woningen.
c. recente evoluties mbt windlast berekeningen 
    en glas (in zoverre deze berekeningen definitief
    zijn, zoniet wordt de rekenmethodiek toegelicht)
d. nieuwe akoestische normen in België met een
    overzichtstabel van alle gebruikte criteria
    (‘memorandum’)
e. de akoestische theorie geïllustreerd met prak-
    tische voorbeelden en samengevat in ontwerp
    regels
f. analyse van belangrijke misvattingen aangaande
   de akoestiek in de bouwwereld.

Deze actualisatie en de grondige technische op-
bouw van de cursussen is de verdienste van de 
verschillende docenten die nauw verbonden zijn 
met de gevelbouw.
 
FAC wenst alle cursisten opnieuw een vruchtbaar 
cursusjaar. FAC hoopt bij het einde van dit cursus-
jaar opnieuw een 10-tal alumni - gediplomeerden 
te kunnen feliciteren. Veel succes !

Sinds 1989 heeft LIMEPARTS een aardige reputa-
tie opgebouwd als metaalverwerkend bedrijf.  De 
eigen engineeringafdeling heeft heel wat expertise 
en kennis opgebouwd op het vlak van gevelont-
wikkeling volgens het cassettesysteem.
Limeparts biedt een brede waaier van gevelmate-
rialen aan, met de focus op toelevering van plaat-
werkproducten. Er wordt zowel gebruik gemaakt 
van 3D-paketten in Solid Works als van 2D-paket-
ten in Autocad.

Op 24 januari 2013 reikte VOM (Vereniging Opper-
vlaktetechnieken van Materialen) vzw met enige 
fierheid het eerste QUALISTEELCOAT- label uit aan 
VOM-lid Limeparts nv te Genk. LIMEPARTS vormt 
een betrouwbare en solide partner in gevelbekle-
dingen, vooral in aluminium. 

Waarom Limeparts het Qualisteelcoat label wilde 
behalen, vertelt Geert Michels, BU Directeur Sales 
& Marketing: "Meedenken met de klant en het con-
cept vertalen naar een kostenefficiënt en kwalitatief 
product is één van de belangrijkste pijlers van ons 
bedrijf. Bovendien is het onafhankelijk label Quali-
coat in heel Europa bekend."
Elke stalen cassette wordt volledig afgewerkt 
voordat ze gelakt wordt. Na het lakken wordt geen 
e n k e l e h a n d e l i n g m e e r u i t g e v o e r d                        

op de producten die naar de werven vertrekken. 
De combinatie van het productieproces met het 
concept van de cassettengevels maakt 100% 
komaf met potentiële roestvorming.

Als lid-constructeur kan men in combinatie van 
ramen en/of gevels, een totaal pakket aanbieden. 
De veelzijdigheid van beplatingen zoals uiteraard 
aluminium, zinc of staal, enz...,zijn meerwaardes in 
een totale opdracht.

De F.A.C. raadt u aan om aanwezig te zijn tijdens 
het bedrijfsbezoek aan Limeparts op vrijdagna-
middag 26 april 2013. Ook hier belooft het een 
boeiende ontdekking te worden! Reserveren is de 
boodschap, via het F.A.C. secretariaat.

 

Geert Michels ontvangt het label van Bert Van de Poel, 
directeur van de VOM.

FAC - partner in de kijker: LIMEPARTS behaalt als eerste het kwaliteitslabel 
QUALISTEELCOAT in België. Een meerwaarde voor de aluminium constructeurs?

http://www.fac-belgium.eu
http://www.fac-belgium.eu
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TECHNISCH ONDERWIJS UITGELICHT

Ook in ons beroep hebben wij een schrijnend tè 
kort aan technisch goed geschoolde werkkrach-
ten. Politici zoals minister van Onderwijs Pascal 
Smet, willen deze sector "boosten" met grondige 
hervormingen. 
De vraag die wij stellen is: wordt er overleg ge-
pleegd tussen politici en de technische scholen?

Tijdens onze laatste bestuursvergadering heeft 
Directeur De Lepeleire van het Scheppersinsti-
tuut  in Wetteren een verhelderende analyse ge-
maakt van de gevolgen van de komende hervor-
mingen.

Men wil een snellere doorstroming naar een ar-
beidsgerechte opleiding in het TSO (Technisch 
Secundair Onderwijs), t.t.z., de TSO opleiding in 2 
jaren voltooien. In de technische voorkennis is dit 
een dramatisch verschil van ongeveer 600 lesuren 
per jaar!
Gevolgen: niet alleen de opleiding wordt geampu-
teerd maar de kwaliteit van de opleiding daalt met 
een nog latere negatieve instroom in het T.S.O.

De leerlingen zouden reeds vanaf de tweede 
graad werkplek - leren pakketten toegemeten krij-
gen, zonder technische voorkennis. Dit is voor be-
drijven onaanvaardbaar.

De bedrijven verwachten steeds meer voorkennis 
van de jongeren wegens de enorme toename van 
de technische complexiteit. Bedrijven hebben ook 
geen voldoende tijd - met terechte zorg voor ren-
dement - om aan dit stadium de jongeren te bege-
leiden.
Bovendien, laattijdige instromende (van elders) 
jongeren in de 3de graad moeten geremedieerd 
worden! Dit is volstrekt onrealistisch.

Enkele jaren geleden heeft men ook geopteerd 
voor een uitgestelde studiekeuze via een midden-

schoolconcept, zelfs met begeleiding van leraren 
uit het TSO met als gevolg een kwalitatieve en 
kwantitatieve achteruitgang van de TSO-keuze.

De leerkrachten in het lager onderwijs kunnen on-
mogelijk de enorme heterogeniteit managen met 
het gevolg dat reeds dan kinderen afhaken en 
schoolmoe worden. Psychologen stellen ook dat 
uitstel van studiekeuze een negatieve invloed heeft 
op de leerprestaties van kinderen en dat hun so-
ciale mobiliteit niet zal bevorderd worden.

Deze oproep naar een mentaliteitswijziging te-
genover de TSO/BSDO opleidingen moet ons ook 
aanzetten om een echte herwaardering van deze 
studierichtingen te realiseren, binnen ons econo-
misch weefsel. De Vlaamse regering - niet alleen 
minister Pascal Smet - dient haar verantwoordelijk-
heden op te nemen zodat de bedrijven niet ge-
remd worden in hun groei en ontwikkeling en dat 
zij de nodige technische geschoolde mensen kun-
nen aanwerven.

Ook aan de hand van een 25-tal grafieken heeft de 
Heer De Lepeleire de evolutie tijdens de elf laatste 
jaren van het aantal leerlingen in de technische 
scholen in Vlaanderen, toegelicht.
(voorbeeld hieronder)
De Heer De Lepeleire eindigt zijn voordracht met 
deze statement: "Naar mijn aanvoelen is dit een 
gigantisch collectieve maatschappelijke verant-
woordelijkheid".

Het F.A.C. bestuur neemt het engagement dat 
onze leden en partners deze problematiek zullen 
bespreken ter gelegenheid van ontmoetingen met 
"decisionmakers" in de bouwsector. 

Wij danken de Heer De Lepeleire voor zijn overtui-
gende uiteenzetting ! 
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donderdag 7 MAART '13 om 16u: v ia 
inschrijvingen.Cursus Geveltechniek. Module Bouw-
fysica. Evaluaties cursussen februari '13.

donderdag 14 maart '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Bouwfysica. Akoes-
tiek.

donderdag 21 maart '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Bouwfysica.
Dichtingen-slabben-voegen-Praktijktoepassingen
Ventilatie.

donderdag 28 maart '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek.Tentamen Bouwfysica.

dinsdag 16 APRIL '13 om 18u: ALLEN.
Thema-avond: duurzaamheid versus recyclage van 
aluminium en aanverwante producten.

woensdag 24 april '13: Bestuursvergadering.

vrijdag 26 april '13 om 14u: Bedrijfsbezoek Lime-
parts.

donderdag16 MEI '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Constructie en Stati-
ca. Gevelontwerp - Constructie.

donderdag 23 mei '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Constructie en Stati-
ca. Belasting- en toetsencriteria - Bouwbewegin-
gen.

donderdag 30 mei '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Constructie en Stati-
ca. Berekeningen, verankeringen en ontwerpta-
bellen.

donderdag 6 JUNI '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Constructie en Stati-
ca. Wind- en waterdichtingheid (STS 52...)

woensdag 19 juni '13: Algemene vergadering. 

donderdag 20 juni '13 om 16u: via inschrijvingen.
Cursus Geveltechniek. Module Constructie en Stati-
ca. Tentamen Constructie en Statica.

Begin JULI '13: Tijdschrift Bouwen aan Vlaande-
ren N°3 / 2013. DRINGEND RESERVEREN !

Augustus '13: FAC High Lights N°5.

woensdag 7 augustus '13: Bestuursvergadering.

VANAF 12 SEPTEMBER '13: Cursus Geveltechniek. 
Module Materiaal. Datums zijn bepaald: zie uw in-
schrijvingen. en....

donderdag 24 OKTOBER '13: Partnersmeeting.
Noteer nu in ieder geval deze datum in uw agenda

Belangrijk: Leden en partners worden uiteraard in 
de "spotlights" geplaatst. Alle suggesties zijn wel-
kom! Neem contact op met Pierre Hermans, PR 
van F.A.C. GSM: 0477.66.99.36. 

ACTIVITEITENKALENDER . 

Met de FAC-activiteiten houdt u de vinger aan de 
pols en hebt u voorsprong op uw collega's. 
Uw lidmaatschap versterkt onze federatie en uw 
voorstellen kunnen realiteit worden.  

Zodra u de FAC-flash in uw mailbox ontvangt kan 
u die informatie niet onopgemerkt opzij laten lig-
gen. De verschillende informatiekanalen helpen u, 
als gemotiveerd lid of partner, vroegtijdig de juiste 
beslissingen te nemen!

De FAC heeft, dankzij haar bevoorrechte positie, 
een deal bewerkstelligd met het kwalitatief hoog-
staand vaktijdschrift 'Bouwen aan Vlaanderen' 
(5.400 ex.). 
Dit tijdschrift verschijnt 5 maal per jaar: de volgen-
de uitgave is in juli 2013. 
Om deze FAC-uitgave niet te belasten met prakti-
sche mediagegevens, kunnen wij u wel in een no-
tendop volgende tarifiering meedelen: 1/4 bladzij-

de, bruto advertentieprijs (zonder BTW): € 950. 
Bedongen FAC-prijs: € 400. 
Goed nieuws: voor de eerste 12 begunstigden die 
zich schriftelijk melden bij het FAC-secretariaat, is 
uw netto-prijs € 300!
Het secretariaat zal u dan alle gegevens toesturen. 
Bovendien hebt u recht op 1/4 bladzijde redactio-
nele tekst over uw bedrijf. Een aanleiding om ook 
deze dingen goed te doen.

F.A.C. bereikt bedrijven 
uit heel Vlaanderen.

http://www.fac-belgium.eu
http://www.fac-belgium.eu

