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Hoofdstuk 01  Voor Het Werk Geldende Voorwaarden: 

Nieuwe paragraaf 01.07 AANVULLENDE BEPALINGEN WET KWALITEITSBORGING BOUWEN 

Nieuwe bepaling 01.07.10 WAARSCHUWINGSPLICHT 

Nieuwe bepaling 01.07.20 CONSUMENTENDOSSIER 

Nieuwe bepaling 01.07.30 AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING 

Nieuwe bepaling 01.07.40 INFORMATIEPLICHT 

Nieuwe bepaling 01.07.50 OPSCHORTINGSRECHT 

Vooruitlopend op de aanstaande inwerkingtreding van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
biedt de NBS systematiek nu al bepalingen om toekomstige bouwprojecten te beschrijven.  

Hoofdstuk 33 Dakbedekkingswerk: 

Nieuwe rubriek korttekst 33.33.10 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN 

Rubriek 5 ZONNEPANEEL BEVESTIGINGSPROFIEL 

Nieuwe rubriek korttekst 33.34.10 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN 

Rubriek 5 ZONNEPANEEL BEVESTIGINGSPROFIEL 

Deze zonnepaneel profielen worden verwerkt in de dakbedekking tijdens het aanbrengen van 
bitumineuze of kunststof dakbanen. 

 

 

Nieuwe en gewijzigde Fabrikant Specifieke Bouwstofomschrijvingen: 

Alprokon Aluminium Development B.V. 
Alprokon positioneert zich in de Europese markt als producent van producten die de bouwkundige 
en persoonlijke veiligheid bevordert. Wij willen inspirerend, innoverend en succesvol zijn in alle 
marktsegmenten waar onze producten worden toegepast. 
 
Cembrit B.V. 
Cembrit is één van de grootste Europese producenten van multifunctionele bouwproducten op basis 
van vezelcement. Cembrit bestaat uit het moederbedrijf Cembrit Holding A/S en heeft 
dochterondernemingen in twintig Europese landen. 
 
Fetim B.V. 
Speciaal voor de professionele verwerker levert Fetim Group o.a. gevelbekleding, schilderklaar 
multiplex en dakrandbekleding van kunststof, hout en vezelcement onder de GevelNet paraplu. 

https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/alprokon
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/cembrit
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/fetim-group
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Gevelproducten Benelux B.V. 
Bent u op zoek naar een product of een verwerker voor het schoonhouden van metselwerk, dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. Dankzij onze jarenlange ervaring en deskundige kennis krijgt het 
metselwerk de gewenste bescherming, zonder dat deze wordt aangetast. Na onze behandeling heeft 
uw woning of pand weer de uitstraling die het verdient!  
 
KÖSTER Afdichtingssystemen B.V. 
Als vochtbestrijding specialisten  beschermen wij met onze producten en systemen waardevolle 
gebouwen. Of het nu in de renovatie van historische gebouwen, het waterdicht maken van nieuwe 
gebouwen of reparatie van defecte afdichtingen is, u kunt er zeker van zijn: Met ons uitgebreide 
programma kunnen we de optimale oplossing voor elk probleem in de vochtbestrijding bieden. 
 
Renolit Belgium N.V. 
Hoogwaardige kunststoffolies en -producten zijn onze passie. De naam RENOLIT staat wereldwijd 
voor technische competentie, moderne producten en service op basis van partnerschap. Met onze 
producten worden oppervlakken veredeld, afgedicht, beschermd of gestabiliseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze uitgave is samengesteld door: 
 
NBS Nederlandse Besteksystematiek 
Herenweg 69, 1433 GX Kudelstaart 
Telefoon: 0297 - 764 963 
www.nbsbestek.nl 
www.nbs-bouwmaterialen.nl 

https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/gevelproducten-benelux
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/koester-afdichtingssystemen
https://www.nbs-bouwmaterialen.nl/renolit

