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Wat te doen bij een niet-
conforme binneninstallatie? 6

MEER COMFORT 
MET MINDER ENERGIE
We merken een onafgebroken inzet om zo 
weinig mogelijk energie te gebruiken. Dat 
geldt zowel voor ruimteverwarming als 
voor de aanmaak van sanitair warm water. 
Toch stellen we vast dat de comforteisen 
voor sanitaire behoeften alsmaar 
groeien. Terwijl er gelukkig steeds 
minder energie nodig is om een 
gebouw te verwarmen, neemt de 
hoeveelheid gebruikt warm water 
toe. Dat is de reden waarom 
in bepaalde gevallen de 
grootte van een installatie 
meer wordt afgestemd op 
de behoefte aan sanitair 
warm water dan op de 
behoefte aan ruimtever-
warming. In dit nummer 
nemen we de meest 
voorkomende systemen 
voor huishoudelijke 
sanitaire warmwatervoor-
ziening onder de loep. We 
bekijken telkens de voor- en 
nadelen en geven enkele 
praktische vuistregels mee.

Cerga-installateurs zijn per 
defi nitie vaklui die de hoogst 
mogelijke kwaliteit nastreven. 
Wat geldt voor het vak, geldt 
ook voor het blad. In november 
2009 zijn we van start gegaan 
met het eerste nummer van 

Cerga.news. Zeven nummers verder willen 
we graag van u vernemen hoe u Cerga.news 
apprecieert. Waar bent u tevreden over? 
Wat zou u graag anders willen? Op welk 
vlak blijft u op uw honger zitten? Wat vindt 

u van de vorm en hoe beoordeelt u de 

inhoud? Is de technische info 
voldoende uitgediept? 
Op de laatste pagina leggen 
we uit hoe u ons door middel 
van een enquête feedback 

kunt geven. Het kost u hoog-
stens vijf minuten tijd, maar u 
helpt er ons en onrechtstreeks 

ook uzelf mee. Want in de toekomst 
zult u kunnen rekenen op een gedegen 
vakblad dat nog beter beantwoordt aan 
uw behoeften. 

Bedankt bij voorbaat en vooral veel 
leesplezier.

Bart Thomas
General Manager Cerga

Energiezuinige systemen voor 
huishoudelijke sanitaire 
warmwatervoorziening.
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1. Doorstroomtoestel 
Debietgevoelig
Het principe van de geiser is dood-
eenvoudig. Wanneer de gebruiker 
warm water tapt, wordt de gasklep 
geopend en wordt de warmtewisse-
laar verhit om het doorstromend 
koud water op temperatuur te 
brengen. De temperatuurstijging is 
afhankelijk van de hoeveelheid 
afgetapt warm water. Het door-
stroomtoestel werkt volgens het 
ijzeren principe: aan is aan, uit is uit.

Het voordeel van dit type is dat er 
geen energie wordt verbruikt wanneer 
er geen waterafname is, als we 
tenminste abstractie van de eventuele 
waakvlam mogen maken. Er is 
evenmin stilstandverlies en het 
productierendement is goed. Boven-
dien worden dergelijke toestellen in de 

regel dicht bij het aftappunt geplaatst 
zodat er ook weinig leidingverlies is. 
Het doorstroomtoestel is uiteraard 
niet afhankelijk van andere toestellen 
zoals de cv-ketel. 

Het voornaamste nadeel is dat het 
warmtedebiet vermenigvuldigd met 
het temperatuurverschil recht 
evenredig is met het vermogen van de 
brander. Wanneer de bewoner een 
groot debiet vraagt om bijvoorbeeld 
een bad te vullen, betekent dit een 
aanslag op de temperatuur van het 
water. Er is geen warmwaterbuffer 
waardoor een wijziging van het 
waterdebiet zich onmiddellijk laat 
voelen in de warmwatertemperatuur.
Deze oplossing levert dus in de winter 
minder sanitair comfort. Bovendien zijn 
deze toestellen gevoelig voor kalkafzet-
ting, vooral in regio’s met hard water. In 

de winter, wanneer het leidingwater het 
koudst is, produceert een doorstroom-
toestel minder warm water. 

2. Onafhankelijk voorraadtoestel 
Warm water, zolang de voorraad strekt
De boiler is een buffervat waaronder 
een warmtebron staat. Via de thermo-
staat wordt de temperatuur van de 
boiler op peil gehouden. Wanneer de 
gebruiker warm water aftapt, warmt 
de gasbrander het water op. 

Deze toestellen zorgen voor een 
permanente warmwatervoorraad voor 
sanitair gebruik. Een tweede voordeel 
is dat meestal één enkel toestel alle 
tappunten bevoorraadt. Bovendien 
heeft zo’n boiler een hoog productie-
rendement en het waterdebiet is 
gewoon afhankelijk van de diameter 
van de leidingen. 

HET WARM WATER 
HERUITGEVONDEN
Onze permanente inspanningen om het energieverbruik te beperken laten zich vooral voelen op het vlak van ruimte-
verwarming. Het sanitair water, zowel koud als warm, groeit samen met het BNP. Logisch, meer inkomsten stimuleren 
de vraag naar meer comfort. Het komt erop neer om voor huishoudelijke sanitaire warmwatervoorziening de meest 
energiezuinige oplossing te kiezen. Vandaar dit overzicht van de technische mogelijkheden met hun voor- en nadelen. 

Helaas is de voorraad warm water 
beperkt tot het volume van de boiler. 
Wanneer de warmwatervoorraad op is, 
duurt het een zekere tijd voordat het 
voorraadtoestel opnieuw over 
voldoende warm water beschikt. Ook 
al is het toestel zeer goed geïsoleerd, 
het verliest altijd warmte, wat we 
stilstandverlies noemen. Doordat er 
doorgaans één enkel toestel per 
wooneenheid instaat voor de voeding 
van alle aftakpunten, moet men 
rekening houden met hogere leiding-
verliezen. 

3. Sanitaire warmwaterberei-
ding gekoppeld aan de cv-ketel
Met voorkeurschakelaar
Bij nieuwbouw worden de warmwater-
bereiding en de cv-installatie vaak in 
één systeem geïntegreerd. Dit principe 
wordt steeds vaker toegepast voor 
condenserende aardgasketels. Het 
instromend koud water wordt gebruikt 
om de warmtewisselaar af te koelen en 
zo de condensatie te bevorderen en 
het productierendement te verbeteren.
Combitoestellen passen zich aan aan 
wat er gebeurt in de realiteit. Het 
benodigde vermogen van de centrale 
verwarming daalt vermits de gemid-
delde warmtebehoefte daalt. Bij een 
moderne verwarmingsinstallatie 
volstaat een vermogen tussen 8 en 
12 kW voor cv. Het sanitair warm water 
is echter sterk afhankelijk van dit 
vermogen. Daarom evolueren we naar 
doorstroomprincipes en semidoor-
stroomprincipes die uitsluitend in de 
warmwaterfunctie 24 kW kunnen 
leveren. Men bouwt toestellen met 

twee maximale vermogens, waarbij 
het vermogen van het warm water 
hoger is dan het vermogen van de 
centrale verwarming. 

3.1. Combidoorstroomprincipe
Deze toestellen zijn vooral bekend van 
de combigaswandketels. Onder 
dezelfde mantel is er één verbran-
dingskamer en één brander voor twee 
functies: cv of sanitair water. Deze 
functies werken onafhankelijk van 
elkaar, ofwel voor sanitair warm water 
ofwel voor cv. 

Het grootste voordeel is dat het 
om een twee-in-één-oplossing gaat. 
Bovendien bevat dit alle voordelen 
van de badgeiser. Er is altijd een 
voorrangsregel, waardoor de produc-
tie van sanitair warm water prioriteit 
krijgt. 

Dat laatste is meteen ook het 
nadeel: er is bijgevolg geen warm 
water voor cv wanneer de gebruiker 
sanitair warm water aftapt. Gezien de 
thermische inertie van de meeste 

woningen wordt dit meestal niet 
opgemerkt. Een ander mogelijk nadeel 
zijn de leidingverliezen omdat 
gewoonlijk één enkel toestel de 
volledige woning bevoorraadt.

3.2. Combi-semidoorstroom-
principe
Hierbij wordt het sanitair warm water 
niet rechtstreeks verwarmd in de 
verbrandingskamer, maar via een 
platenwarmtewisselaar die zich in de 
cv-kring bevindt waar een drie-
wegsklep voorrang geeft aan sanitair 
warm water. Een platenwarmtewisse-
laar bestaat uit een aantal dunne, 
geribbelde platen. In plaats van een 
platenwarmtewisselaar kan ook een 
kleine boiler met een intensieve warm-
tewisselaar en een lage waterinhoud 
of een buffervaatje met lage water-
inhoud op constante temperatuur 
worden gebruikt. 

Er is sneller warm water dan met 
het vorige toestel en het is een 
fi nancieel aantrekkelijke oplossing.

dossier

fi guur 1 
Combidoorstroomprincipe.

Fabrikant Junkers heeft een 
buitenbeentje in zijn producten-
gamma: een badgeiser, AME 
CelsiusPur, waarin de condensatie-
techniek wordt toegepast. Hier-
door ligt het rendement een stuk 
hoger dan bij de andere door-
stromers. Met een vermogen van 
47 kW produceert dit toestel 
27 liter sww/minuut ( T = 25 °C).

Doorstroomtoestellen moeten 
regelmatig worden ontkalkt. 
Platenwarmtewisselaars zijn ook 
erg gevoelig voor kalk. In streken 
met kalkrijk water is een water-
verzachter aangewezen.

Bij stilstaand water tussen 25 en 50 °C ontwikkelt zich de Legionella pneu-
mophila die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan 
ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld in een douche 
of via een luchtbevochtigingsinstallatie. Er zijn een aantal preventievoor-
schriften uitgewerkt. Zo zijn er structurele maatregelen met betrekking tot de 
materiaalkeuze. Koperen leidingen bijvoorbeeld verminderen het risico. 
Daarnaast moet men vermijden dat het water stagneert tussen de 25 en 50° 
en moet men doodlopende leidinguiteinden vermijden. Dan zijn er de organi-
satorische maatregelen waarbij het water op hoge temperatuur wordt 
gehouden (bv. 60°) en het regelmatig controleren van de waterkwaliteit. Ten 
slotte zijn er de curatieve maatregelen zoals chemische desinfectie. 

Condensatiebadgeiser

Kalk

Legionella

+
+

+

-

-

-

+
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Rudi Stallaerts is de derde 
generatie van het familiebedrijf 
Verwarming Stallaerts uit Lennik. 
Als expert stelt hij ons het tank-in-
tanksysteem voor. 

Het tank-in-tanksysteem is een Belgisch 
product van ACV dat al meer dan 
veertig jaar heeft bewezen wat het 
waard is. Het gaat om een accumulator 
van sanitair warm water die volledig is 
ondergedompeld in een extern reservoir 
waarin de primaire vloeistof zit.

Waarom bent u zo enthousiast over 
het tank-in-tanksysteem?
R.S.: Het is een eenvoudig systeem 
met een erg hoge productie op het vlak 
van waterdebiet. In het tank-in-tanksys-
teem wordt het sanitair warm water in 
een relatief kleine inox tank ‘au bain 
marie’ verwarmd door het omgevende 
cv-water. Hierdoor ontstaat een zeer 
groot verwarmingsoppervlak en een 
gelijke warmteverdeling.

Is het systeem
onderhoudsvriendelijk? 
R.S.: Absoluut. Sommi-
gen noemen het zelfs 
‘zelfontkalkend’. Het 
metaal van de binnen-
tank is geribd, zodat er 
een soort vering ontstaat 
waardoor de binnenste 
tank kan uitzetten en 
krimpen. Inox is op zich al 
ongevoelig voor kalk, 
bovendien krijgt kalk 
geen kans zich vast te 
hechten omdat de wand 
van de boiler voortdu-
rend uitzet en krimpt. 

Op die manier behoudt de boiler zijn 
optimale rendement.

Wat is de sterkste troef?
R.S.: De prijs is erg scherp. Het gaat om 
een inox boiler! In vergelijking met de 
prijs van een emailboiler is die zeer 
gunstig! We plaatsen die boilers sinds 
hun bestaan en ondertussen zijn ze 
alsmaar verbeterd. Het soepele 
polyurethaanschuim dat stilstandverlies 
beperkt, is bijvoorbeeld veel beter 
geworden dan vroeger. 

Wat is het risico op legionella? 
R.S.: Het is een inox boiler die je 
afstelt op 55 à 60°. Met een andere 
boiler moet je soms opletten dat je 
niet te hoog stookt want de emailkuip 
kan dat niet aan. De boiler van 
tank-in-tank is bestand tegen hoge 
temperaturen en de temperatuurver-
deling is homogeen. Er zijn geen 
zones met stilstaand water, waardoor 
legionella vermeden wordt.

Wat zijn de typische toepassingen?
R.S.: Alles wat sanitaire voorzieningen 
betreft. Het is geschikt voor privéwo-
ningen, maar er bestaan ook grotere 
toestellen voor hotels of sportzalen 
waar veel warm water wordt ge-
vraagd. Voor een groot warmwaterde-
biet zit je met tank-in-tank erg goed. 

Helaas is er een minder goed 
productierendement dan met het 
doorstroomprincipe. De platenwarmte-
wisselaar is erg gevoelig voor kalkaf-
zetting.

3.3. Combivoorraadprincipe
Net zoals bij de onafhankelijke voor-
raadtoestellen is er een afzonderlijke 
boiler. In de boiler wordt water opge-
warmd via een warmtewisselaar. Meest-
al is dit een spiraal in het voorraadvat. 
Deze spiraal haalt zijn temperatuur uit 
het cv-water van de ketel. 

Net als bij het onafhankelijk 
voorraadtoestel profi teert de gebruiker 
van een constante warmwatervoorraad 
en een groot tapwaterdebiet. 

Alle nadelen van de boiler gelden 
ook hier, bovendien moet dit toestel zo 
dicht mogelijk bij de cv-ketel staan om 
leidingverlies te beperken.

Doorstroomtoestellen zijn bedoeld voor 
kleine huishoudelijke toepassingen. Wie 
een stevige warmwaterbehoefte heeft, 
kan omwille van het comfort niet om 
voorraadtoestellen heen. 

Rudi Stallaerts (48 jaar)

Altijd met de motor

“Ik ga iedere dag naar de klanten met de 

motor. Zo zit ik nooit vast in de fi les en ben 

ik altijd op tijd op de werf of bij mijn 

klanten of architecten.”

Werken en genieten

“Werken en genieten gaan samen. Ik werk 

graag met dezelfde architecten. Dan kan 

je mooie dingen doen. Ook dat is genieten.”

interview

Tank-in-tank bewijst al meer dan veertig jaar zijn waarde

ZORGELOOS GENIETEN VAN 
SANITAIR WARM WATER

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

dossier

fi guur 2 
Combi-semi-
doorstroomprincipe.

fi guur 3 
Combi- 
voorraadprincipe.

De Belgische fabrikant ACV biedt een 
eigen variant op het combivoorraad- 
principe: het tank-in-tanksysteem. 
Een tank-in-tankboiler bestaat uit 
een warmwatervoorraad die volledig 
is ondergedompeld in een extern 
stalen reservoir. De inwendige tank is 
uit roestvrij staal vervaardigd. De 
behuizing van de inwendige tank 
werkt als warmtewisselaar tussen de 
cv-kring, die aangesloten is op de 
ketel, en de boiler waarin het sanitair 
water opgeslagen is. De cv-kring is 
aangesloten op het buitenreservoir 
van de boiler. Door het grote 
warmte-uitwisselingsoppervlak van 
de warmtewisselaar kan het volledige 
vermogen van de ketel worden 
gebruikt om het water zeer snel te 
verwarmen. 

Tank-in-tank

+

-

-
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Waar moet u op letten bij het afsluiten 
van een verzekering tegen beroeps-
risico’s?

Het pakket verzekeringen valt uiteen in 
twee groepen. Onder de verplichte 
verzekeringen vinden we o.a. de 
brandverzekering, de arbeidsongeval-
lenverzekering en de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast 
zijn er een reeks facultatieve verzeke-
ringen, zoals de verzekering tegen 
exploitatieverlies, die u als zelfstandig 
ondernemer kunt onderschrijven. In dit 
stuk zoomen we in op de burgerlijke 
aansprakelijkheid, kortweg B.A.

Burgerlijke aansprakelijkheid betekent 
dat u verantwoordelijk wordt gesteld 
voor de schade of het leed dat is 
ontstaan door uw fout. Als zelfstan-
dige kunt u immers geen beroep doen 
op de familiale verzekering die 
uitsluitend het privaat leven dekt. 
Er dient een onderscheid gemaakt te 
worden tussen de ‘B.A. Uitbating’ en 
de ‘B.A. Beroepsaansprakelijkheid’. De 
‘B.A. Uitbating’ vergoedt de personen 
die schade hebben geleden tijdens de 
uitoefening van de beroepsactiviteit 
van uw onderneming. Een voorbeeld: 
tijdens het vervangen van een 
badgeiser in een badkamer beschadigt 
uw verwarmingstechnicus per ongeluk 
het ligbad. Het gaat om een onopzet-
telijke fout waarvoor u aansprakelijk 
bent en die gedekt wordt door ‘B.A. 
Uitbating’. 
Gaat het echter niet om een ongeluk 
maar om een handeling die men als 
een beroepsfout met gevolgschade 
zou kunnen bestempelen, dan valt 
deze schade onder de Beroepsaan-
sprakelijkheid. In het waterzijdig deel 
van een cv-installatie hebt u een 
lekkende verbinding, waardoor er veel 

waterschade is in de woning. Hier kan 
de verzekering oordelen dat een 
professional deze fout nooit had 
mogen maken en valt de schade onder 
de ‘B.A. Beroepsaansprakelijkheid’.

MAATWERK
Een polis B.A. voor een zelfstandig ondernemer is maatwerk en vergt de 
nodige aandacht bij het afsluiten ervan. 
Waar moet u zeker op letten?
-  Bevat uw polis de uitbreiding ‘B.A. Na Levering’? Veronderstel dat een 

werknemer een gaskachel type B plaatst zonder de nodige luchttoevoerope-
ningen te voorzien. Na een jaar vindt er een CO-vergiftiging met dit toestel 
plaats met langdurige hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid van het 
slachtoffer. Hier zal de gewone ‘B.A. Uitbating’ moeilijk over doen, tenzij u de 
uitbreiding ‘B.A. Na Levering’ hebt onderschreven. ‘B.A. Na Levering’ dekt de 
lichamelijke en materiële schade die aan derden wordt veroorzaakt eenmaal 
het product geleverd is of nadat het werk uitgevoerd is.

-  Zijn de risico’s ook gedekt voor werkzaamheden onder de grond? Het is 
mogelijk dat de vakman bij graafwerken een telefoonkabel of een andere 
nutsvoorziening onder de grond beschadigt. Er zijn B.A.-verzekeringen die 
expliciet ‘schade aan ondergrondse leidingen die enkel bereikbaar zijn door 
grondwerken’ uitsluiten.

-  Sommige maatschappijen sluiten in kleine lettertjes ‘schade veroorzaakt door 
het binnendringen van vloeistoffen, gassen of vaste stoffen in de toestellen’ uit. 
Dit mag u als gasinstallateur nooit aanvaarden.

-  Voorzie een waarborg ‘B.A. Toevertrouwde Goederen’: dit zijn goederen die 
derden u tijdens uw beroepsactiviteit ter beschikking hebben gesteld. 
Veronderstel dat de installateur een schoorsteenuitmonding in een zadeldak 
plaatst en hierbij het dak beschadigt, dan zal de schade aan het dak meestal 
worden beschouwd als een toevertrouwd goed dat niet onder de normale B.A. 
valt. Laat dus enkele duizenden euro’s waarborg vastleggen voor schade aan 
toevertrouwde goederen.

-  Vergeet ook niet een goede rechtsbijstand op te nemen in de polis.

businesspraktijk

ZEKER VERZEKERD?

Wat te doen wanneer u vaststelt 
dat een installatie niet conform is? 
Het antwoord hangt af van het type 
niet-conformiteit dat u vaststelt. We 
onderscheiden drie niveaus.

OEG
Het meest ernstige is het type OEG 
(Onmiddellijk Ernstig Gevaar), een 
situatie die zo ernstig is dat de 
gastoevoer onmiddellijk moet worden 
onderbroken. Wanneer u zo een OEG 
non-conformiteit vaststelt, brengt u 
een klever of kaartje ‘GEVAAR’ aan op 
het gastoestel of op de gasmeter al 
naargelang het deel van de installatie 
waar het probleem zich stelt. Indien het 
gaat om gasleidingen en toebehoren 
moet u de gasmeterkraan sluiten. Bij 
een belangrijk gaslek waarschuwt u de 
distributienetbeheerder. Deze zal de 
dichtheid van de binneninstallatie 
testen en ze indien nodig afsluiten en 
verzegelen. Bij een ernstig probleem 
met een gastoestel, de luchttoevoer of 
rookgasafvoer (vb. een risico op 
CO-vergiftiging) dat u niet onmiddellijk 
zelf kunt oplossen, waarschuwt u de 
bevoegde instantie zoals de brandweer 
en/of politie. Uiteraard meldt u de 
gebreken aan de opdrachtgever en de 
bewoner. In beide gevallen doet u dat 
zowel mondeling als schriftelijk, zodat 
uw melding aangetoond kan worden. 
Laat de opdrachtgever de werkbon op 
doordrukpapier met de melding van 
het probleem ’voor gelezen’ onderteke-
nen. Indien dit niet lukt, doet u er goed 
aan dit aan de opdrachtgever te 
melden via een aangetekend schrijven. 
Bewaar deze documenten zorgvuldig. 
Bij een mogelijk ongeval kunnen ze als 
bewijs dienen in uw verdediging. 

Type 2 en 1 
Een niet-conformiteit van type 2 is een 
probleem dat niet ernstig genoeg is om 
de gastoevoer onmiddellijk te onder-
breken. Toch vraagt de situatie een 
spoedige herstelling. Ook hier moet u 
de niet-conformiteit zowel mondeling 
als schriftelijk melden aan de opdracht-
gever en bewoner. Bewaar het bewijs.
De lichtste niet-conformiteit is type 1. 
Hierbij gaat het om een probleem 
waarmee rekening moet worden 
gehouden bij een latere tussenkomst 
aan de installatie. Het volstaat dat u dit 
mondeling meedeelt aan de opdracht-
gever en bewoner. 

Verborgen gebreken
Normaal kan een installateur niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
verborgen gebreken aan een bestaan-
de installatie die niet door hem 
gerealiseerd werd of voor zichtbare 
tekortkomingen in dat deel van het 
gebouw waar hij niet geweest is 
tijdens zijn werkzaamheden. Van een 
installateur die vaststelt dat het deel 
van de installatie die hij bezoekt 
gebreken kent, kan echter verwacht 
worden dat hij als zorgvuldig beroeps-
man zal veronderstellen dat de 
installatiedelen die hij niet bezocht 
heeft minstens gelijkaardige fouten 
vertonen. Om u hiertegen in te 
dekken, kunt u volgende melding 
opnemen in de brief of op uw werk-
bon: ‘Niet-conformiteiten zijn vastge-
steld op de delen van de installatie 
waarop werken zijn uitgevoerd. Het is 
mogelijk dat de rest van de gasinstal-
latie ook niet-conformiteiten bevat. 
Alleen een erkend controleorganisme 
is offi cieel gemachtigd om een keuring 
uit te voeren en vast te stellen of een 
bestaande gasinstallatie al dan niet 
conform is.’

ACTIES BIJ EEN NIET-
CONFORME BINNENINSTALLATIE
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WIN EEN BONGOBON! 
Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en 

stuur die naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en 

krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 84,90 euro). 

Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

Zeven nummers lang hebben we de Cerga-installateur 
voorzien van actueel vakgebonden nieuws. Graag willen we 
weten hoe u Cerga.news beoordeelt. Op die manier kunnen 
we ons vakblad in de toekomst nog beter afstemmen op 
uw wensen en behoeften. 
Daarom roepen we u op om onze lezersenquête in te vullen. 
Dat kan digitaal. Surf naar www.cerga.be/nl/enquête en vul 
het onlineformulier in. 

Wilt u liever de papieren 
vragenlijst gebruiken die u 
bij dit nummer vindt, dan hoeft u niet eens een postzegel te 
kleven of te frankeren. Neem een envelop en stuur de 
vragenlijst naar Antwoordcode - Cerga.news - DA 852-922-3 
- 8800 Roeselare. Wij nemen de portkosten voor onze 
rekening (daar zorgt de DA-code voor die in het adres staat).
Reageer vandaag nog. We kijken uit naar uw feedback!

BLUNDER in beeld
Om de rookgasafvoer te dragen, gebruiken we uiteraard een betrouwbare 
wandondersteuning of beugels. Peter De Visscher van De Visscher 
Heating bvba uit Berlare merkte deze ietwat labiele, creatieve oplossing 
op. Als we heel goed inzoomen, herkennen we een afgedankt potje Loctite 
55. We twijfelen niet aan de kwaliteit van dit afdichtingsproduct, maar 
toch vertrouwen we meer op de inhoud dan op de ondersteunende 
functie van het afgedankte potje… De opmerkzaamheid van Peter De 
Visscher belonen we graag met een Bongobon GASTRONOMIE.

SAMEN MAKEN WE 
CERGA.NEWS BETER

WIN EEN VAN DE 20 WIJNCHEQUES
Bezorg ons de enquête ten laatste op 15 juli 2011 en maak 
kans op één van de 20 wijncheques ter waarde van € 50! 
(in te ruilen voor wijnen naar keuze bij Colruyt)

• Instructie kassa: 
Verwerk deze cheque onder ‘betaalmiddelen’, overige betaalmiddelen. 
Stuur deze bon terug naar de dienst boekhouding.
Uitsluitend geldig op wijnen. 
Enkel geldig in België.

• Instructions caisse: 
Traitez ce chèque sous ‘modes de paiement’, paiements divers.
Renvoyez ce bon au service Comptabilité.
Valable uniquement sur les vins.
Uniquement valable en Belgique. SP
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