


NedZink Training Center

Bij NedZink maken we al meer dan 125 jaar kwalitatief hoogwaardige zinkproducten. 

Zink is immers een natuurlijk en duurzaam materiaal met mooie esthetische 

eigenschappen. Dit maakt het materiaal veelzijdig en gemakkelijk toepasbaar als 

dak- en gevelbekleding. Mits correct aangebracht is een levensduur van 75 tot 100 

jaar geen uitzondering voor titaanzink aan de gevel of op het dak. 

Om zink op een correcte manier aan te brengen is de juiste kennis en kwaliteit 

vereist. Om jezelf te ontwikkelen of om jouw zinkkennis te vergroten, bieden wij in 

het ‘NedZink Training Center’ een aantal opleidingen aan. Iedereen die graag met 

NedZink wil leren werken of juist dieper in de details wil gaan, is welkom.   

De opleidingen worden gegeven door NedZink gecertificeerde zink instructeurs, 

tevens Technisch Adviseurs van NedZink. Van basis tot gevorderden, alle niveaus  

die wij aanbieden worden in deze brochure verder toegelicht. 

NedZink Training Center  

Avenue Jean-Etienne Lenoir 14

B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32 (0)10 452 727 

E-mail: info@nedzink.be



Onze opleidingen:

Niveau I - Basisopleiding Solderen

Inhoud: Het aanleren van basisprincipes solderen tijdens een workshop.

•  Locatie: NedZink verdeelpunten

•  Deelnemers: max 8

•  Duur: ½ dag

•  Kostprijs: gratis

Niveau II - Opleiding Solderen 2.0 

Inhoud: Vervolg op basisopleiding solderen. Een basiskennis van solderen is vereist. 

Deze opleiding omvat het leren plaatsen van hanggoten/bakgoten. Het hele proces  

(van opmeting tot en met plaatsing incl. soldeerwerk) zal aan bod komen.  

Elk besproken onderdeel zal ook praktisch geoefend worden. 

Hanggoten

• Monteren van beugels

• Monteren van een hanggoot

• Verstekken hanggoot (binnen en buiten hoek)

• Eindstukken solderen

• Tappen solderen

• Uitzetting solderen

• …

Bakgoten

• Opmeten bakgoot

• Plooien bakgoot

• Monteren bakgoot

• Verstekken maken

• Koppen solderen

• Kralen (verstekken + solderen)

• Uitzetting solderen

• …

•  Locatie : NedZink Training Center – Louvain-La-Neuve

•  Deelnemers : Max 8

•  Duur : 2 dagen

•  Kostprijs : 100 €/pp per dag
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Niveau III-a - Opleiding Staande naad Dak

Inhoud: Het aanleren van staande naad als dak toepassing. 

Theorie

• Basisprincipes

• Bouwfysica ifv zink staande naad

• Opmeting

Praktijk

• Basisprincipes staande naad 

 - Enkele/dubbele sluiting

 - Bevestigen

 - Verluchting

 - Uitzetting

• Voet afwerking

 - Monteren druipkant

 - Aansluiting staande naad met druipkant

 - Op moeilijke en eenvoudige methode

• Nokafwerking

 - Klassieke nok

 

• Kielgoot + noorboomafwerking

 - Dubbele aanhaking

 - Dakraam 

 - Klassieke aanwerking

 - Schouw

 - Ventilatie

 - Dakkapel

•  Locatie : NedZink Training Center - Louvain-La-Neuve

•  Deelnemers : max 8

•  Duur : 3 dagen 

•  Kostprijs : 100 €/pp per dag

 

Niveau III-b - Opleiding Staande naad Gevel

Inhoud : Het aanleren van staande naad als gevel toepassing. 

Theorie

• Basisprincipes

• Bouwfysica ifv zink staande naad

• Opmeting

Praktijk

• Basis principes staande naad

• Voet afwerking

• Dakrand afwerking

• Raam/deur afwerking

• Locatie : NedZink Training Center - Louvain-La-Neuve

• Deelnemers : max 8

• Duur : 3 dagen

• Kostprijs : 100 €/pp per dag
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Niveau IV – Projectbegeleiding

• Kostprijs:  - gratis bij het volgen van de gehele opleiding. 

- 250 €/pp wanneer de gehele vooropleiding niet gevolgd werd.
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Inschrijven:

Inschrijven voor één of meerdere opleidingen kan via uw distributeur. Na afloop ontvangt u 

van onze instructeur het NedZink Training certificaat. 

We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen op een van onze NedZink opleidingen.

Avenue Jean-Etienne Lenoir 14 
B-1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +32 (0)10 452 727
E-mail: info@nedzink.be


