PRODUCT

De nieuwe
Wet kwaliteitsborging,
Omnicol biedt hulp.
Op termijn verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging
in de bouw. De wet heeft gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt.
Van onderaannemer tot producent. Het is de bedoeling dat de Wkb de
bouwkwaliteit een impuls geeft en dat opdrachtgevers makkelijker met
bouwfouten terecht kunnen bij de makers van die fouten.
om de beoogde kwaliteit te realiseren en dit,
zoals de Wkb vraagt, vast te kunnen leggen in
een specifiek project-dossier. Het bedrijf deelt
graag kennis, ervaring en met haar projectbegeleiding volg je de beste weg naar het
Omnicol-garantiecertificaat.
Exclusief stappenplan
Het bedrijf ontwikkelde hiervoor een stappenplan
om uw project naar het meest optimale eindresultaat te leiden. Na online aanmelding van het
project kies je samen met de Omnicol-adviseur
het meest geschikte lijmsysteem met de daarbij
behorende producten. De adviseur analyseert
vervolgens het project in bredere context en
formuleert een uitgebreid projectadvies met alle
relevante gegevens en aandachtspunten, inclusief
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