
Opleidingen Brandveilig bouwen
In de wereld van brandveilig bouwen gebeurt veel. Veranderende regelgeving, nieuwe
toepassingstechnieken, nieuwe materialen en constructies, normen en wetten, Europese
regelgeving. Kortom brandveilig bouwen is belangrijk, maar ingewikkeld! Als bouwer heeft u
behoefte aan duidelijkheid en kennis. Met Promat Educatief bieden we u opleidingen die
hierin voorzien Ons doel is de eindkwaliteit te verhogen van de toegepaste Promat
constructies.

Promat Educatief verzorgt opleidingen met de volgende modules:

Module Uitvoerend Kantoor

Bouwregelgeving X X

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 X

Sterkte bij brand X X

Compartimentering en vluchtwegen X X

Brandwerende doorvoeringen van technische installaties X X

Brandwerende producten en hun toepassingen X X

De opleidingen vinden plaats bij Promat BV in het kantoor in Houten. Hier is een
praktijkruimte waar de praktijkgedeeltes voor het uitvoerende personeel gegeven worden en
een lesruimte voor de theoretische gedeeltes.
In één opleiding kunnen verschillende modules gecombineerd worden, de programma’s
worden door Promat samengesteld in overleg met de klant. De opleidingen worden in één
dag gegeven.

Resultaat
Na de Opleiding Brandveilig Bouwen heeft u een algemeen begrip van de Bouwregelgeving
ten aanzien van constructieve brandveiligheid. U kent de basisconstructies die de
brandveiligheid van een gebouw bepalen en u kent de noodzaak van geteste constructies.
Ook heeft u kennis van de producten waarmee deze constructies gemaakt worden en van
hun toepassing.
Aan de opleidingen kunnen geen rechten worden ontleend. Er is geen sprake van
certificering en Promat staat niet garant voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken!

Inschrijven
Inschrijven kan door het insturen van een mail aan info@promat.nl met daarin de volledige
bedrijfsgegevens en de namen en functies van de deelnemers. Na deze mail ontvangt u een
bevestiging met alle verdere informatie. Promat behoudt zich het recht voor bedrijven te
weigeren. De opleidingen zijn kosteloos voor de gebruikers van de Promatproducten. Bij niet
verschijnen op de inschrijvingsdatum wordt € 45,- administratiekosten per ingeschreven
persoon in rekening gebracht.
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