KENNISCENTRUM
GEVELISOLATIE
STEENSTRIPPEN

Waar staat het KGS voor ?
KGS staat voor Kenniscentrum Gevelisolatie Steenstrippen.
KGS is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft
fabrikanten, leveranciers, verwerkers van (buiten)
gevelisolatie met een afwerking van steenstrips of andere
keramische afwerkmaterialen te ondersteunen om kwaliteit
en waarborg op een hoger niveau te brengen. KGS heeft
ook ten doel opdrachtgevers technisch te adviseren bij een
keuze voor buitengevelisolatie. KGS wilt de markt heldere
en betrouwbare informatie verstrekken over gevelisolatie.

Waarom zou ik lid worden van KGS ?
Als u lid bent van het KGS kunt u geautoriseerd dealer
worden van de verschillende gevelisolatiesystemen.
Daarvoor volgt u een cursus, u krijgt technische
ondersteuning, u krijgt een kwaliteitskeurmerk, u laat zien
dat u een vakman bent en u blijft op de hoogte middels
onze nieuwsbrieven van de laatste ontwikkelingen.
Als u fabrikant, importeur of systeemhouder bent, kunt u
ook lid worden van het KGS. Het KGS is in principe voor
iedereen toegankelijk mits u dezelfde uitgangspunten
nastreeft : kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit en aan
de juiste Europese normeringen voldoet.

Waarom is KGS in het leven geroepen ?
Er zijn veel misverstanden over gevelisolatie en met name
in combinatie met het gebruik van steenstrips of andere
keramische materialen. Het komt ook (teveel) voor dat er
technische problemen zijn. Geveldelen laten los, er treden
vochtproblemen op etc. Dat allemaal is niet nodig mits de
juiste systemen maar goed en vakkundig worden
aangebracht. KGS is het kwaliteitskeurmerk dat dit soort
problemen echt gaat voorkomen.

Ik ben opdrachtgever. Wat heb ik aan het
KGS?
Gebouweigenaren, ontwikkelaars, aannemers, architecten,
verwerkers kunnen nu een garantie afgeven op het voor u
uitgevoerde werk met looptijden van 10 tot 30 jaar.
Dit is uniek ! U kunt een verzekerde garantie krijgen op het
uitgevoerde werk door een van de grootste
verzekeringsmaatschappijen van ons land, via het
Gevel-Garantieplan®, (www.gevelgarantieplan.nl).
30 Jaar verzekerde garantie geld voor systeemhouders en
verwerkers die het keurmerk KGS hebben behaald en aan
de richtlijnen voldoen.

Buitengevelisolatie
Buitengevelisolatie is eigenlijk de meest effectieve manier om
een woning te isoleren. Problemen met kierdichting, koudebruggen ed worden op deze manier goed aangepakt en resulteert in
minder vocht en tocht in de woningen / gebouwen.
Het KGS heeft alle kennis van luchtdicht bouwen, waardoor
duurzaamheid en isolatiewaarde op een hoog peil komt te staan.
Immers energie wat je niet gebruikt, behoeft niet te worden
opgewekt.
Als afwerking kan gekozen worden uit steenstrips en andere
(keramische) materialen. Uiteraard kan ook gekozen worden voor
stucwerk, houten, kunststoffen en andere afwerkingen, maar het
KGS beperkt zich tot de eerder genoemde. Kwalitatief en qua
uiterlijk zijn deze materialen tegenwoordig van een zodanige
kwaliteit dat het uiterlijk van een gevel niet echt anders meer
moet worden, ook voor de toekomst niet.

Ik ben verwerker en wil lid worden.
Kan dat en zo ja hoe?
Graag ! U bent immers de vakman ter plaatse die het werk zal
uitvoeren. U wordt bijgeschoold / opgeleid tot geautoriseerd
verwerker van gevelisolatiesystemen. Uw opdrachtgevers zullen
u herkennen als een vakman omdat u na de cursus(sen) ook het
logo van het KGS mag gebruiken.
De een zal zich meer toeleggen op het verwerken van
steenstrips, de ander zal meer gestucte gevels willen
uitvoeren. Of misschien wel beide. Het KGS helpt u daarbij.
U kunt een verzekerde garantie op het werk geven.
Een extra zekerheid voor uw opdrachtgever.

KGS

* is een technisch kenniscentrum
* is er voor opdrachtgever, architect, fabrikant, importeur, verwerker
* borgt kwaliteit met keurmerk.
* geeft verzekerde garantie
* controleert op systemen en verwerking.
* geeft opleidingen.
* vernieuwt/innovatie van de nieuwste technieken.
* is onafhankelijk.
* detailleert.

Zijn er kosten verbonden om lid te worden
van het KGS?
Ja, u kunt daarvoor contact opnemen met onze voorzitter
of via het secretariaat of via de website.
Informatie over het KGS kunt u vinden op www.stichtingkgs.nl
of bellen met het dagelijks bestuur.

KWALITEITSBORGING.
VERZEKERDE GARANTIE.
ZEKERHEID.
DUURZAAMHEID.
INOVATIE EN ONDERZOEK.
KEURMERK.
OPLEIDINGEN.
ONAFHANKELIJK.

Het bestuur:
Jan Harms: Voorzitter. tel: 06 - 51400439
Rinze Rietstra: Secretaris. tel: 06 - 19193984
Toine Wassing: Financieel beheer. tel: 06 - 53153985

