Hoe inspecteer ik conform NEN 2767?
Inleiding
De cursus is bedoeld om zelfstandig gebouwinspecties uit te kunnen voeren volgens de NEN
2767 conditiemeting. De NEN 2767 conditiemeting is een persoonsonafhankelijke
registratiemethode van de conditie van onroerend goed.
Onderwerpen
• Theorie MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) en basiskennis conditiemeting NEN 2767;
• Theorie inspecteren volgens NEN 2767 en herkennen van gebreken op de thema’s:
Onderhoud, Brandveiligheid, Inzicht in wet- & regelgeving en Energie;
• Praktijkcase in 1 van de 4 disciplines van de NEN 2767 (in overleg te bepalen).
Resultaat
Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de methodiek conditiemeten volgens
NEN 2767 en in staat om een gebouwinspectie uit te voeren volgens de NEN 2767.
Voor wie
Voor het volgen van de cursus en het uitvoeren van de inspectie is algemene vakkennis
nodig van de disciplines binnen de NEN 2767 en IVI (te weten bouwkunde, elektrotechniek,
klimaattechniek en transporttechniek). Mocht tijdens de uitwerking van de praktijkcase blijken
dat uw kennis op één of meerdere disciplines tekort schiet, dan kunt u uw vakkennis voor
deze disciplines vergroten tijdens een vervolgcursus. Het volledige cursusaanbod staat
vermeld op onze website.
Tijdsduur
4 dagdelen van 13.30 – 17.00 uur.
Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie en een naslagwerk waarin
de inspectiemethodiek uitvoerig staat beschreven.
Locatie
De cursus wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch.
Doorgang kan alleen plaatsvinden bij een minimale deelname van 2 personen. Op verzoek is
het ook mogelijk de workshop in-company te verzorgen. Hierbij geldt een minimale deelname
van 4 personen.
Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 990,- p.p. exclusief BTW.
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten in
rekening te brengen.
Deelname
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-consultancy.nl) of bellen (073 – 6412722).
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-consultancy.nl.

