
 

 

 

Nieuwsbrief 

april 2021 

 

Beste KGS-deelnemer, 

 

Mooi nieuws! Het nieuwe KGS Keurmerk voor bouwprojecten is begin april officieel gelanceerd. We 

hebben een helder artikel gemaakt waarin we duidelijk uitleggen dat dit nieuwe KGS Keurmerk staat 

voor  topkwaliteit op het hoogst haalbare niveau, geleverd door betrouwbare systeemhouders en 

verwerkers. Kortom: door mensen met verstand van zaken, zoals u. 

Het artikel over het nieuwe Keurmerk is samen met een aantal goede foto’s aangeleverd bij diverse 

vakbladen en dagbladen. Hopelijk wordt het goed opgepikt door de media. Het artikel is ook als pdf 

te downloaden op stichtingkgs.nl/actueel/. Lees het maar eens en deel de link gerust op social 

media. 

De handleiding voor het gebruik van het keurmerk en het formulier waarmee u het keurmerk voor 

een concreet project kunt aanvragen, vindt u op de website, onder het kopje Actueel.  

Vier keurmerken 

U kunt uw bouwproject aanmelden voor vier verschillende keurmerken: 

 

- Bij het bronzen keurmerk geldt de basisregel dat het gevelisolatiesysteem wordt geleverd 
door een fabrikant met een KGS Certificaat. De verwerker hoeft dat certificaat niet te 
hebben, wordt tijdens de uitvoering van het project wel gecontroleerd.   

- Bij het zilveren keurmerk zijn zowel het systeem als de verwerker gecertificeerd door KGS. 
Ook nu vindt er een controle plaats. Gaat er toch iets mis, dan kan de consument zich richten 
tot de klachtencommissie van KGS. 

- De kwaliteit van een project met een gouden keurmerk is zo hoog, dat de Stichting Gevel 
Garantie Plan het project 10 jaar lang verzekert tegen schades en verborgen gebreken van 
het buitengevelisolatiesysteem met keramische steenstrips.  



- Bij projecten met een platina keurmerk zijn zowel het systeem als de verwerker 
gecertificeerd; het project is verzekerd via het Gevel Garantieplan en het onafhankelijke 
adviesbureau Uni-Advies biedt ondersteuning bij het schrijven van het Plan van aanpak 
structurele verlijming.     

 

Alle vier de keurmerken kunnen alleen worden aangevraagd door systeemhouders met een KGS 

Certificaat. De verwerker hoeft niet per se gecertificeerd te zijn, maar we zien natuurlijk het liefst dat 

deze hoogwaardige systemen door betrouwbare vakmensen worden verwerkt. Verwerkers die nog 

niet gecertificeerd zijn, kunnen zich nu aanmelden voor de cursus, waarmee ze zo’n KGS Certificaat 

kunnen verdienen.  

 

 

Cursus op 14 en 15 april 

De eerstvolgende tweedaagse cursus vindt op 14 en 15 april plaats bij Bouwmensen op de 

Jufferstraat 3 in Zaandam. De cursus is niet alleen bedoeld voor verwerkers maar ook voor 

fabrikanten, importeurs, aannemers en architecten. Wie de cursus succesvol afrondt, krijgt een KGS 

Certificaat. Dit certificaat is een jaar lang geldig. Gedurende dat jaar wordt de certificaathouder 

regelmatig gecontroleerd tijdens de uitvoering van gevelisolatiewerkzaamheden.  

 

Aanmelden voor de cursus kan door een mailtje te sturen naar secretaris@stichtingkgs.nl.  

 

 

Voor wie de cursus gaat volgen: veel succes alvast!  

En voor wie binnenkort één van de nieuwe keurmerken aanvraagt voor een bouwproject: draag het 

keurmerk met trots. Dit keurmerk is alleen weggelegd voor de allerbesten in uw vakgebied! 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Stichting KGS. 

Voorzitter: J. Harms 
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