
 

Het kwaliteitskader Ventilatie  
en wat Air Technologies hierin kan betekenen voor u. 

 

Wat? 

Zoals u ondertussen al weet dient elk (residentieel) gebouw met een bouwaanvraag van na 1 januari 2016 te voldoen aan 

verschillende kwaliteitskaders, met onder andere aan deze van de ventilatie. 

Hierin zitten 3 belangrijke aspecten vervat: het ventilatie-voorontwerp (VVO), ventilatie-ontwerp-specificaties (VOS) en het 

ventilatie-prestatie-verslag (VPV). 

Bij dit laatste kunnen wij jullie verder helpen. 

Waarom? 

Al verschillende malen is gebleken dat bij het bezoek van de ventilatieverslaggever - soms maanden nadat wij de installatie 

hebben afgeregeld volgens de regels van de kunst - de installatie niet meer voldoet aan het kwaliteitskader. 

De reden hiervoor kunnen divers zijn: de ventielen werden afgenomen (voorbeeld voor schilderwerken) en niet correct 

teruggeplaatst (tekorten in het debiet), ventielen worden weggewerkt achter inbouwkasten en zijn hierdoor niet meer meetbaar 

(nul-metingen),…   

Hierdoor voelen wij ons genoodzaakt om een extra interventie aan te rekenen, wanneer blijkt dat tussen onze afregeling en de 

officiële meting, aanpassingen zijn gebeurd door derden en het systeem daarom niet meer voldoet. 

Gezien wij sowieso elke installatie gaan opstarten en afregelen, en wij geattesteerd zijn om dit ventilatie-prestatie-verslag op te 

maken, ligt de oplossing voor het grijpen. 

Hoe? 

Het enige dat wij nodig hebben, is een uitnodiging van de EPB-verslaggever voor het opmeten van de mechanische ventilatie 

(MV) via het web-portaal van het BCCA of SKH. 

Wie? 

Al onze installaties worden opgestart door gediplomeerde personen die, na zowel een theoretisch als een praktische proef, hun 

attest hebben behaald. 

Wat mag dat kosten? 

Gezien in de prijs van onze woonhuisventilatoren (zowel C als D) de inregeling reeds vervat zit, komt dit goedkoper uit dan dat je 

dit bij een externe verslaggever zult terugvinden. En je vermijdt dat er extra kosten komen door derden, en een nieuw bezoek 

van de ventilatieverslaggever. 

Daarom denken wij dat deze samenwerking voor beide partijen alleen maar voordelen geeft. 

 

Wenst u een offerte, of had u nog vragen of opmerkingen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Het AT-Group Team. 
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