Cursus KVT voor middenkader

Cursuscode 2020PR14

De KVT, Kwaliteit Van Timmerwerk, heeft een lange geschiedenis. De huidige KVT is te beschouwen als
ontwerpgids voor houten gevelelementen. Het speelt in op de specifieke eigenschappen van hout en op alle
voorwaarden om met de grondstof hout een goed presterend gevelelement te maken. Naast
ontwerpvereisten, met prestaties (inbraakwering, wind- en waterdichtheid, sterkte en stijfheid) komen ook
richtlijnen voor de productie, de verwerking en de nazorg van het product aan bod. Het zal duidelijk worden
dat de KVT up-to-date is en als ontwerpgids beschouwd kan worden voor kozijnen die geschikt zijn voor de
moderne eisen voor onder andere inbraakwering, isolatiewaarde en brandwerendheid.

Uitvoerder:
Duur
Data
Tijdstip
Locatie
Aantal deelnemers
Trainer

: BosMti Diensten BV
: 4 dagdelen
: 12 - 19 - 26 mei + 2 juni 2020
: 13.30 – 16.30 uur
: De Huufkes 114 te Nuenen
: 8 tot maximaal 10 deelnemers
: Gerard Roest / Limuco Hout- en gevelexpertise

Voor wie is deze training
Medewerkers in de timmer- en gevelbranche op middenkaderniveau (werkvoorbereider, calculator,
bedrijfsleider, verkoopmedewerker, servicemedewerker), architecten die overwegen om houten
gevelelementen voor te schrijven in haar werken, medewerkers in de uitvoering van bouwwerken waar
houten kozijnen worden toegepast.

Resultaten
Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers inzicht de in opbouw van de KVT, kennis van alle
onderdelen van de KVT. De cursus is vooral gericht op het gebruik van de KVT op kantoor, dus bij de advisering
van klanten, bij het maken van de werktekeningen, maar ook bij het ontwerpen van afwijkende
kozijnconstructies en het verbeteren van de prestaties van het houten kozijn.
Inhoud
-

Geschiedenis van de KVT
Oefenen in het gebruik van de digitale versie de KVT-online
De positie van de KVT in de bouwregelgeving, de relatie met het bouwbesluit en de BRL 0801
Weet de verschillen zijn tussen de Concepten I, II en III
Kent de eigenschappen van hout welke invloed deze hebben op de prestaties in de gevel
Kennis van houtsoorten, gemodificeerde houtsoorten
Houtoptimalisatieprocessen (vingerlassen, lamineren, modificeren, verduurzamen)
Algemene ontwerpprincipes voor houten kozijnen
Toepassing van houten kozijnen in de bouw
Kennis van (verf) behandeling en van andere verduurzamingstechnieken
Kennis van beglazen
Kennis van draaiende delen, verschillen in hang- en sluitnaden
Kennis van aspecten van inbraakwering op het gebied van kozijnen
Kennis van types sponningen

Algemene voorwaarden BosMti Diensten BV, zie achterzijde

Cursusduur
De cursus bestaat uit 4 dagdelen en is als volgt opgebouwd:
Dagdeel 1
Dagdeel 2
Dagdeel 3
Dagdeel 4

Geschiedenis, KVT en Bouwbesluit, KVT en denken in prestaties
Inbouwen van kozijnen, hout met de specifieke eigenschappen, overige materialen
Duurzaamheid en de toepassing in de MPG, Rc waarden, Uw waarden kozijnen
Algemene ontwerpuitgangspunten, verf en toepassing van verf, beglazen

Cursuskosten
• Geen cursuskosten per cursist voor deelnemers van Preferred Relation BosMti Groep¹
o

•
•

(zie artikel 11 + 12 van algemene voorwaarden)

€ 595, - per cursist voor deelnemers van Reguliere Relatie BosMti Groep
€ 650, - per cursist voor overige deelnemers

✓ Inclusief lesmateriaal + certificaat
✓ Alle bedragen zijn exclusief BTW

Meld je direct aan
Enthousiast? Meld je dan aan via administratie@bosmtiopleidingen.nl Wil je nog meer weten over deze
training, neem dan contact op met Eva van Ooijen, 040 - 283 17 57
¹ Vragen over Preferred Relation BosMti Groep? Neem contact op met Eva van Ooijen.

Algemene voorwaarden BosMti Diensten BV
Artikel 1 Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten en andere
rechtshandelingen door een deelnemer van BosMti Diensten BV in relatie tot door haar georganiseerde cursussen en trainingen. Afwijkingen van
deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanmelding en inschrijving
Aanmelding en/of inschrijving voor een cursus bij BosMti Diensten BV vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldings- en/of inschrijfformulier of door telefonische opgave, waarna het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldings- en/of
inschrijfformulier alsnog dient te worden opgestuurd. Door aanmelding- en/of inschrijving voor een cursus geeft opdrachtgever en/of de cursist te
kennen de inschrijvingsvoorwaarden te accepteren.
Artikel 3 Aanvang
Een cursus in het kader van het cursusaanbod voor de Preferred Relation van BosMti Groep vindt altijd doorgang. BosMti Diensten BV behoudt zich
het recht voor om aangekondigde cursussen geen doorgang te laten vinden, wanneer er naar de mening van BosMti Diensten BV onvoldoende
cursisten zijn in relatie tot de didactische werkwijze van de cursus.
Artikel 4 Voorkennis
De ingeschreven cursisten dienen te voldoen aan de in de cursusbeschrijving van BosMti Diensten BV gestelde eisen met betrekking tot voorkennis
en/of ervaring. Indien later blijkt dat de cursist hieraan niet voldoet, kan BosMti Diensten BV niet aansprakelijk worden gesteld voor het vervolg van
de cursus.
Artikel 5 Prijzen
De prijzen genoemd in de cursusbeschrijving zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. BosMti Diensten BV behoudt zich het recht voor
de cursusprijzen en Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben geen betrekking op reeds tot stand gekomen
overeenkomsten.
Artikel 6 Betaling
Betaling van het verschuldigde cursusgeld dient te geschieden voorafgaand aan de start van de cursus. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
dienen facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Artikel 7 Subsidiemogelijkheden
BosMti Diensten BV maakt opdrachtgever en/of de cursist erop attent dat er voor diverse bedrijfstakken scholingsfondsen zijn, die opleidingen en
cursussen kunnen subsidiëren. BosMti Diensten BV is niet verantwoordelijk voor de aanmelding en beoordeling hiervan. BosMti Diensten BV adviseert
opdrachtgever en/of de cursist vóór aanvang van de cursus met het scholingsfonds contact op te nemen. Opdrachtgever en/of de cursist dient zelf
zorg te dragen voor de subsidie-aanmelding. Voor de uitvoering wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende scholingsfondsen.
Artikel 8 Annulering
Annulering dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan bij BosMti Diensten BV. Bij annulering tot tien werkdagen voor de aanvang van de cursus
worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen tien werkdagen voor aanvang van de cursus zijn de volledige cursuskosten
verschuldigd. Bij verhindering van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Tussentijdse annulering bij een meerdaagse cursus is niet
mogelijk.
Artikel 9 Preferred Relation – scholingsbudget
De Preferred Relation bouwt aan de hand van het premieberekeningsmodel een scholingsbudget op welke wordt uitgedrukt in dagdelen. Dit
scholingsbudget is beschikbaar voor alle medewerkers van de Preferred Relation. De Preferred Relation bepaald zelf welke werknemers voor
trainingen – cursussen in aanmerking komen.
Artikel 10 Preferred Relation / aanbod trainingen – cursussen
Jaarlijks stelt het bestuur van BosMti O&O fonds, op basis van input bedrijfsleven, een aanbod van trainingen en cursussen op. De Preferred Relation
is gehouden aan het besteden van het opgebouwde scholingsbudget via het vastgesteld aanbod van trainingen en cursussen.
Artikel 11 Preferred Relation / beschikbaarheid trainingen en cursussen
BosMti O&O fonds kan nimmer meer trainingen en cursussen aanbieden dan wat de hoogte van de jaarlijks ingelegde premie mogelijk maakt. Het
leerbedrijf kan nimmer aanspraak maken op meer scholingsbudget dan welke volgens het premieberekeningsmodel is vastgesteld.
Artikel 12 Preferred Relation / bijkopen scholingsbudget
Indien de Preferred Relation een scholingsverzoek heeft welke het scholingsbudget overschrijdt, kan deze de benodigde hoeveelheid scholingsbudget
inkopen tegen dezelfde premievoorwaarden.
Artikel 13 Bewijs van deelname
Bewijzen van deelname worden na afloop van de cursus verstrekt c.q. verzonden.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
BosMti Diensten BV is in geen geval aansprakelijk voor de eventueel gemaakte kosten of dervingen die voortvloeien uit annuleringen, niet nagekomen
afspraken door derden of schade die de opdrachtgever of cursist door of tijdens de cursus mocht lijden.
Artikel 15 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen BosMti Diensten BV en opdrachtgever, worden bij
uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van statutaire

