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Natuursteen

Steeds meer bedrijven proberen duurzamer en meer verantwoord te 
ondernemen. Zo ook in de natuursteensector. Helaas gebeurt het nog 
dat sommige natuursteen gewonnen en verwerkt wordt onder barre 
omstandigheden. Dat is jammer. Gelukkig steekt de natuursteensector 
daar een stokje voor.
 
Om deze problemen goed aan te pakken heeft de natuursteensector in 
Vlaanderen en in Nederland Initiatief TruStone opgericht: eerlijke en 
duurzame handel in natuursteen. Aan dit initiatief doen steeds meer ver-
schillende bedrijven en overheden mee. Zij hebben onderling afspraken 
gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuur-
steen.

Ook u kunt deelnemen aan dit initiatief. Door deelname laat u zien dat u 
werkt aan verdere verduurzaming. Dit is goed voor uw maatschappelij-
ke en politieke reputatie. Opdrachtgevers zoals overheden hechten hier 
veel waarde aan. 

Wilt u meer informatie over dit mooie initiatief? Op pagina 20 van 
dit magazine hebben we een uitgebreid artikel geschreven over  
Initiatief TruStone. U kunt ook meer informatie vinden op de website  
www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen. 

  



LAAT NOG ÉÉN KEER ZIEN 
HOE JE ALLES ZO MOOI 

GLAD KRIJGT....

Glad....
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TBA algemeen

Stucwerk dat los raakt van de ondergrond, omdat dit bij het aanbrengen te nat was. Of het scheuren van 
voegen door een te hoge luchtvochtigheid. Deze problemen bezorgen u onnodige kosten.

Gelukkig kennen wij deze valkuilen. Wij bieden 
met TBA Totaal kwaliteitsbewaking van uw pro-
ject aan. Wij geven aan wanneer risico’s te groot 
worden en bewaken of de juiste werkzaamheden 
met de juiste materialen onder de juiste omstan-
digheden worden uitgevoerd. Hierdoor gaat niet 
alleen de kwaliteit van uw project omhoog maar 
bespaart u ook een hele hoop kosten. Met TBA  
Totaal bent u verzekerd van kwaliteit. 

De kwaliteit van uw project kunnen wij alleen 
goed bewaken als wij regelmatig tussentijdse 
controles doen. Hierdoor kunnen wij op tijd ingrij-
pen als het dreigt fout te gaan. De kans op het ont-
staan van schades is daardoor vele malen kleiner. 
Dit voorkomt discussies met de opdrachtgever en 
helpt bij het afgeven van de garantie aan de op-
drachtgever dat alles is gebeurd conform bestek/
afspraak. Als het nodig is bieden onze specialisten 
ook aanvullende metingen, schadediagnoses of 

hersteladvies. Hierdoor houdt u altijd grip op het 
gewenste eindresultaat. 

Wilt u kosten besparen? Bel 070 33 66 500 of 
mail naar info@tbafbouw.nl ■

Herkent u dat moment? 
Dat u weet dat u faalkosten had 
kunnen voorkomen?
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Mebest is al 80 jaar hét afbouwvakblad van Nederland! In Mebest staan reportages over innovatieve, in-
spirerende en bijzondere afbouwprojecten. Daarnaast komen ook de uitvoeringsaspecten van de projec-
ten hierbij aan de orde. De reportages kunt u nu lezen in het magazine en op de website van Technisch 
Bureau Afbouw. Maar daar komt binnenkort verandering!

Medio 2021 wordt het Mebest crossmedia plat-
form gelanceerd! Wat houdt dit in? Mebest krijgt 
naast het magazine weer een eigen website  
www.mebest.nl waar u uitgebreid kunt lezen over 
prachtige projecten, producten en ander afbouw-
nieuws. Met handige filters en favorieten kunt u 
onderwerpen selecteren die u interessant vindt. 
Ook kunt u een eigen bedrijfspagina maken. Zo 
kunnen bezoekers van de website uw bedrijf vin-
den. Gratis bedrijfsreclame zullen we maar zeg-
gen. 

Wilt u liever filmpjes kijken. Dan kan! Naast een 
nieuwe website krijgt Mebest ook een eigen You-
Tube-kanaal. Op dit kanaal kunt u fraaie video’s 

bekijken over mooie projecten en  nieuwe produc-
ten. De video’s zullen ook te zien zijn op de nieu-
we website. 

Wat is nog meer nieuw? Mebest is dadelijk te vol-
gen op meerdere social media kanalen: Facebook, 
LinkedIn, Instagram en Pinterest. Daarnaast zal 
de nieuwe website de pagina Social media wall 
krijgen. Op de pagina van de nieuwe website kunt 
u in één oogopslag zien welke berichten er gepost 
zijn op social media. Handig, toch?

Maar tot het zover is kunt u gewoon alle repor-
tages van Mebest lezen in het magazine en op  
www.tbafbouw.nl/mebest ■

Mebest wordt
een cross media 
platform!
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Volandis, ook voor de afbouwsector!

Waar zouden we zijn zonder de afbouwsector? U kunt immers nog zulke mooie projecten realiseren, 
zonder die laatste afbouwfase is het nooit af. Strak gestucte wanden, plafondmontage, vloerbedekking 
en verlichting. Pas als deze zaken gerealiseerd zijn is een project af. Kortom, een belangrijke sector waar 
het eindresultaat altijd vooropstaat. Daarom is het belangrijk dat we goed zorgen voor werknemers in 
deze sector. Maar hoe kunt u daar als werkgever uw steentje aan bijdragen? Volandis is het kennis- en 
adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Afbouw en helpt u hier graag bij met bijvoorbeeld de 
volgende online tools.

Inzicht met mijnVolandis
In het digitale werkgeversplatform mijnVolandis 

vindt u naast handige instrumenten als de 
RI&E ook heldere inzichten in de duurzame 

inzetbaarheid op sectorniveau en bij 
15 deelnemers aan de DIA (PAGO + 

adviesgesprek) ontvangt u ook 
nog een eigen bedrijfsrap-

port. Hierin ziet u hoe 
uw werknemers 

scoren op  
 

Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Dit is 
natuurlijk een mooi uitgangspunt om met uw 
werknemers in gesprek te gaan. Zij krijgen zelf na 
de DIA een persoonlijk actieplan dus zo snijdt het 
mes aan twee kanten. 

Altijd de juiste specialist
Daarnaast wilt u misschien wel direct aan de slag 
met uw team of een individuele werknemer laten 
coachen? In de preventiegids www.volandis.nl/
dia/voor-bedrijven/preventiegids vindt u alle ge-
selecteerde specialisten en dienstverleners bij el-
kaar. Zo weet u zeker dat u goed zit! U raadpleegt 

de preventiegids via mijnVolandis.
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In de preventiegids vindt u niet alleen alle aanbie-
ders, maar ook het betreffende aanbod aan coa-
ching, cursussen en trainingen op het gebied van 
leefstijl, loopbaan, stress, veilig werken en meer. 
Zo weet u zeker dat u in zee gaat met een erken-
de professional, want elke dienstverlener is door 
Volandis geselecteerd voor de Afbouw. De Volan-
dis Preventiegids is ontwikkeld in samenspraak 
met (af)bouw- en infrabedrijven om perfect aan te 
sluiten bij de behoefte van zowel werkgevers als 
werknemers.

Laat de Quickscan voor u werken
Bent u een betrokken ‘afbouwer’ en wilt u graag 
inzicht in uw bedrijf en team op thema’s als ge-
zondheid, samenwerken en ontwikkeling? De 
Quickscan is uw nieuwe beste vriend! Met deze 
online tool krijgt u als werkgever anoniem inzicht 
in wat uw werknemers écht denken over leefstijl, 
werk-privé balans en risico op uitval. Hoe werkt 
het?

• U en uw werknemers (minimaal 4) beantwoor-
den online 20 meerkeuzevragen. 

• U ontvangt de resultaten per e-mail. 
• Ga vervolgens in gesprek met uw werknemers. 

En goed nieuws! U kunt direct beschikken over 
het Quickscan-rapport! Maak er bijvoorbeeld een 
teamsessie van en beantwoord de vragen alle-
maal tegelijk. De link naar het rapport ontvangt u 
dan als werkgever direct per e-mail.

Meer weten?
De adviseurs van Volandis vertellen u graag hoe 
u deze tools effectief in kunt zetten. Ze zijn telefo-
nisch bereikbaar op 0341 499 299.
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Stukadoors

Haarfijn
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In 2020 heeft een plafond- en wandbedrijf in een woning een verlaagde plafondconstructie op basis 
van star afgehangen metalstud profielen aangebracht (C60/27, enkel raster en plaatdragend). De pro-
fielen waren om de 800 mm aan de hangers bevestigd. De profielen lagen hart op hart 400 mm uit 
elkaar. Haaks tegen de onderzijde van de profielen waren stucplaten (400 bij 2000 mm) met schroeven 
bevestigd. Hier waren 3 schroeven (hart op hart 200 mm) toegepast per stucplaatbreedte. Na de reali-
satie van de plafonds had een stukadoorsbedrijf de stucplaatplafonds voorzien van een gestukadoorde 
afwerking. Zij hadden van 50 mm brede stroken zelfklevend wapeningsweefsel op de langs- en kop-
se stucplaatnaden en een gipsgebonden pleisterlaag aangebracht. Het oppervlak van deze gipslaag 
werd glad afgepleisterd, zodat hierop een watergedragen muurverfsysteem kon worden aangebracht. 
Na enige tijd ontstonden aan het oppervlak van verschillende plafonds fijne rechtlijnige scheurtjes en 
aftekening van stucplaatnaden. Het plafond- en wandbedrijf stond voor een raadsel. Ze besloten om 
Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om een onderzoek uit te voeren naar de impact en oorzaak 
van de schade.

“Om een goed beeld te krijgen van de schade heb 
ik alle kamers onderzocht”, vertelt Ed van der 
Plas, onze stukadoorexpert. “Aan het oppervlak 
van de geschilderde gestukadoorde plafondaf-
werking in de slaapkamer kwam ongeveer in het 
midden een zeer fijne rechtlijnige scheur voor. De 
scheur bevatte geen in hoogte wisselende randen 
en lag in de richting van een langsnaad tussen 
twee stucplaten. De scheurwijdte was 0,05 mm. 
Bij openingen van spots of luidspeakers werd de 
laagdikte van het gipsgebonden stucwerk geme-
ten. Deze laag was overwegend 3 mm dik. Van-
uit deze openingen werd tevens geconstateerd 
dat de metal studprofielen hart op hart 400 mm 
liggen en om de 200 mm waren geschroefd. De 
stucplaten lagen haaks op de profielen. Aan de 

bovenzijde van de stucplaten waren geen randen 
gipsmortel op de langsnaden zichtbaar. 

De woonkamer had een breedte van 15 meter. Aan 
het oppervlak van dit plafond was in het midden-
gedeelte op enkele plekken een zeer fijne recht-
lijnige scheur zichtbaar. Onder invloed van direct 
strijklichteffect van een bouwlamp en zaklamp 
waren om de hart op hart 400 mm (de langsna-
den tussen de stucplaten) aan het oppervlak van 
de geschilderde gestukadoorde afwerking afteke-
ningen van rechtlijnige lijnen zichtbaar. Hier was 
echter de stuclaag niet gescheurd. Verder viel het 
op dat er ter plaatse van de doorgangen naar de 
voorkamer en entree geen dilataties in de pla-
fondconstructie voorkwamen. Bij het indicatief 
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nameten van de vlakheid met een rei van 1 meter 
lengte bleek dat plaatselijk aan het plafondopper-
vlak lichte golvingen aanwezig waren. Hier waren 
over een meetafstand van 1 meter plaatselijk ga-
pingen of bulten tot 1 á 2 mm aanwezig.

De oorzaak van de schade was een combinatie 
van verschillende factoren:
- De woning was volgens een mededeling vanuit 

de ruwbouwfase behoorlijk vochtig geweest. 
Het vocht in de bouwconstructie probeerde te 
verdampen op het moment dat de luchtvochtig-
heid laag en de temperatuur hoog was. Door dit 
drogingsproces (zeker bij geforceerde droging) 
raakten de bouwmaterialen snel overtollig vocht 
kwijt. Dit leidden tot krimpgedrag. Hierdoor  
ontstonden scheurtjes aan het oppervlak van de 
(afwerklaag van de) bouwmaterialen.

- In TBA-richtlijn 1.1 en de technische documen-

tatie van leveranciers was aangegeven dat de 
maximale lengte van dit type plafonds 15 meter 
mocht bedragen. Ook moest er ter plaatse van 
smallere doorgangen naar andere plafondoper-
vlakken een dilatatie worden gemaakt. In het 
woonkamerplafond was richting de voorkamer 
en entree geen dilatatie aanwezig. Dit kon het 
ontstaan en afbouwen van een spanningsge-
drag negatief beïnvloeden en scheurvorming tot 
gevolg hebben.

Gelukkig was herstel goed mogelijk. Als eerste 
moesten de reeds aanwezige scheuren smal en 
diep worden opengekrabd. Daarna moesten de 
scheuren na reiniging en stofvrij maken dichtgezet 
worden met een voeggips (volgens verwerkings-
advies van de leverancier). Na verharding van de 
scheuren moesten de plafonds worden voorzien 
van een renovatievlies afwerking die vol en zat 
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werd verlijmd tegen het bestaande plafondop-
pervlak. Hierna moesten de plafonds opnieuw 
worden voorzien van het verfsysteem. In eerste 
instantie was het verstandig deze herstelmetho-
de op 1 plafond bijvoorbeeld in de slaapkamer 
als referentie uit te voeren ter beoordeling van de 
technische- en esthetische kwaliteit.”

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak 
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail 
naar info@tbafbouw.nl 
Wij helpen u verder. ■
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plafond & wand

Strijklicht
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plafond & wand 2020 belde een woningeigenaar gefrustreerd op naar het TBA. Hij vertelde aan onze planner Mickey 
van Gasteren dat hij vond dat de wanden van zijn woning slecht waren afgewerkt. De woningeigenaar 
verzocht het TBA om de wanden te beoordelen en een hersteladvies op te stellen. Hermen de Hek, onze 
expert op het gebied van plafonds en wanden, ging naar de woning.

“In de woning zag ik de wanden”, vertelt Hermen. 
“De wanden bestonden uit platen van gipskarton 
die waren opgebouwd uit metalen staanders. De 
naden waren afgewerkt. Door heel de woning wa-
ren de wanden overgepleisterd met een laagdikte 
van +/- 3mm. Het viel mij op dat de wanden niet 
vlak waren. Vooral bij de plaatnaden waren de on-
vlakheden goed te zien. De wanden liepen hol van 
plaatnaad naar plaatnaad. Ook zag ik duidelijke 
onregelmatigheden op meerdere wanden zoals 
reparatieplekken. Maar dit was niet het enige wat 
ik aantrof. De verflagen lieten makkelijk los. Ik kon 
de verf eenvoudig lostrekken van de ondergrond. 
De hechting was onvoldoende.

Na mijn inspectie kon ik niet anders concluderen 
dat de wanden grotendeels niet voldeden aan het-
geen wat was overeengekomen. Om tot deze con-
clusie te komen heb ik de wanden gecontroleerd 
op vlakheid en getoetst aan de criteria van klasse 
A van de tabel Afwerkingsniveaus van gipskarton- 
en gipsvezelplaten van Technisch Bureau Afbouw. 
Deze klasse komt vrijwel overeen met groep 1 van 
de tabel Oppervlaktebeoordelingscriteria stu-

kadoorswerk binnen. Ik heb de kwaliteit van de 
afwerking beoordeeld zonder dat er strijklicht op 
het oppervlak van de wanden viel. Strijklicht zorgt 
immers voor extreme accentuering van minimale 
onvlakheden en onregelmatigheden in een op-
pervlak. Het moet nooit vergeten worden dat het 
uitgevoerde werk handwerk is.

Het herstellen van de oppervlakken van de wan-
den waren eenvoudig geweest als de verflagen 
een goede/deugdelijke hechting zou hebben op 
de pleisterlaag. Jammer genoeg was hier geen 
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sprake van. De hechting van de verflaag was zo-
danig slecht dat de verf makkelijk losliet. In dit ge-
val konden de wanden niet overgepleisterd wor-
den. Er moest voor een andere oplossing gekozen 
worden.

De beste oplossing was dat, daar waar mogelijk, 
op de wanden een extra laag platen van gipskar-
ton werden geschroefd. Op de wanden, die haaks 
op de (glas)vezel stonden gemonteerd, moest de 
nieuwe laag horizontaal worden aangebracht. Op 
sommige plekken op de wand waren te dik om 
een extra laag platen aan te brengen. Denk hier-
bij aan de aansluitingen bij kozijnen. Er kon in dit 
geval gekozen worden om de verflaag af te steken 
en de wanden over te pleisteren. 

De nieuwe gemonteerde gipsplaten konden daar-
na volgen klasse A worden afgewerkt. Dat wil zeg-
gen: voegen ter plaatse van de plaatnaden vullen 
net als de schroefgaten. Vervolgens moest heel 
het oppervlak volledig gepleisterd worden met 
een filmlaag op basis van een dunpleister. Het 
eindresultaat was een volledig wit gepleisterd op-
pervlak.

Voor het schilderen moesten de wanden met een 
roller geprimeerd worden met een speciaal daar-
voor bedoelde primer. Daarna konden de wanden 
opnieuw geschilderd worden. Voor de herstel-
werkzaamheden moest een nauwkeurig inspec-
tie van alle wanden plaatsvinden om in kaart te 
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

brengen welke van bovengenoemde handelingen 
moesten worden uitgevoerd. Overigens wil ik wel 
duidelijk maken dat onder invloed van strijklicht 
banen en onregelmatigheden zichtbaar worden 
worden. Dat op zich is geen reden tot afkeur!”

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak 
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of mail 
naar info@tbafbouw.nl 
Wij helpen u verder. ■
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vloeren & terrazzo

Een rommelboel
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Technisch Bureau Afbouw heeft gerechtsdes-
kundigen op het gebied van afbouwtechniek 
in dienst. Deze deskundigen kunnen worden 
ingeschakeld door de Geschillencommissie Af-
bouw en rechters. Dit was ook in 2020 het ge-
val. Toen deed Onno de Vries, onze vloeren- en 
terrazzospecialist, onderzoek naar het ontstaan 
van scheuren in een gietdekvloer op de begane 
grond van een particuliere woning.

“De woning was in 2008 gebouwd en in 2018 
gekocht door de huidige woningeigenaar van een 
woningcorporatie”, vertelt Onno. “In datzelfde 
jaar was een calciumsulfaatgebonden dekvloer 
aangebracht. De dekvloer werd gevoed met een 
warmtepomp en had nauwelijks temperatuurva-
riatie. Voorheen was de dekvloer afgewerkt met 
tapijt.

Om de scheuren beter te onderzoeken was de 
vloer opengemaakt rondom een stalen kolom. 
Ik zag verschillende dekvloerdiktes, PUR-schuim 
rondom de stalen voet en een vaste verbinding 
tussen de verend opgelegde dekvloer en de bou-
ten in de stalen voetplaat. Op de bouten zaten 
nog mortelresten. De onderliggende EPS-isola-
tie lag op verschillende diktes en was deels niet 
vlak op de ondergrond aangebracht. Ook zag ik 
dat de kantstroken ontbraken rondom de kolom 

en de kantstrook langs het kozijn horizontaal was 
gekanteld en onder de dekvloer lag.

In het dossier was een expertiserapport opgeno-
men. Dit rapport bevatte tot mijn verbazing grote 
onjuistheden. In het rapport stond dat scheur-
vorming de reden was voor het ontbreken van 
de kantstroken. Dat was onjuist. De scheuren 
begonnen pas circa 80mm vanuit de kolom. Zij 
ontsprongen ongeveer boven de vastgestorte 
bouten. 

In het rapport stond ook dat de scheurvorming 
was ontstaan door het uitzetten van het staal. De 
uitzetting was veroorzaakt door opwarming die 
weer was ontstaan door het wijzigen van de kleur 
van het staal. Dit was allemaal niet waar. De ko-
lom was 80mm breed. De uitzettingscoëfficiënt 
van staal is 12 x 10-3 mm/m’/°C. Als het staal 30 
graden warmer zou zijn dan voorheen door een 
wit oppervlak zwart te maken dan zou de kolom 
(12 x 10-3 x 0,08 x 30)mm = 0,0288 mm langer 
worden. Deze uitzetting kon onmogelijk tot een 
dusdanige spanning leiden dat de dekvloer zou 
scheuren. Bovendien was de scheurvorming in 
week 3 van 2018 ontstaan. In de winter van 2018 
was zo’n temperatuurverschil helemaal niet aan 
de orde.
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De oorzaak van de scheuren was een wijziging 
van de omstandigheden. In dit geval het verplaat-
sen van zware voorwerpen. Er viel achteraf niet 
aan te wijzen wat precies de spanning tot ontla-
ding heeft doen komen. Het stond al wel vast dat 
deze schade al vanaf de bouw op een moment 
wachtte om op te treden. De detailleringsfouten 
bij de stalen kolom waren enorm. Dit kon het vloe-
renbedrijf niet weten. Het ging om een verborgen 
gebrek dat bij de bouw was gerealiseerd. 

Gelukkig was herstel goed mogelijk. Als eerste 
moest een bouwkundige aannemer de kolomvoe-
ten ontkoppelen en opnieuw detailleren. Daarna 
moesten de scheuren door injectie hersteld wor-
den. Vervolgens moest een dunne, overlagende 
gietvloer aangebracht worden. Het was ook mo-
gelijk om de detaillering niet aan te passen. Dan 
was slechts de applicatie van een losliggende 
vloerafwerking zoals laminaat een oplossing. 
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Heeft u schade en wilt u graag de oorzaak  
achterhalen? Bel dan 070 33 66 500 of  
mail naar info@tbafbouw.nl
Wij helpen u verder ■

Het was lastig in te schatten wat de herstelkos-
ten waren. Het aanpassen van de detaillering was 
een grote onzekere factor. In ieder geval kon na 
het aanpassen van de kolomvoetdetaillering en 
het herstel van de scheuren door injectie het volle-
dige werk van de vloerafwerking opnieuw worden 
uitgevoerd. De schraaplaag kon achterwege wor-
den gelaten maar de vloer moest wel geschuurd 
worden.”
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Onderneemt u verantwoord?
Nog steeds gebeurt het. Sommige natuursteen wordt gewonnen en verwerkt onder barre omstandig- 
heden. Daar moet verandering in komen. Dat dacht ook de natuursteensector in Vlaanderen en in  
Nederland. Zij hebben het initiatief genomen om deze problemen gezamenlijk op te pakken. Dit initiatief 
wordt TruStone genoemd. 

Wie doen er al mee?
Aan Initiatief TruStone doen de Vlaamse en Ne-
derlandse natuursteensector mee, samen met de 
Vlaamse en Nederlandse overheid, non-profitor-
ganisaties en vakbonden en individuele natuur-
steenbedrijven. Zij hebben afspraken gemaakt 
voor een meer verantwoorde productie en inkoop 
van natuursteen. Inmiddels hebben zich al tiental-
len natuursteenbedrijven uit Nederland en Vlaan-
deren aangesloten. 

Ook u kunt deelnemen. Maar wat levert 
deelname u op?
Doordat u deelneemt laat u zien dat u werkt aan 
verdere verduurzaming. Dit komt uw maatschap-
pelijke en politieke reputatie ten goede. Overhe-
den zijn belangrijke inkopers van natuursteen. 
Zij hechten waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen (MVI). Initiatief TruStone helpt u 
als bedrijf om aan de MVI-eisen te voldoen. Een 
pilot op het gebied van kinderarbeid moet zorgen 
dat overheden deze en eventuele nieuwe afspra-

ken goed toepassen. Initiatief TruStone is ook be-
doeld voor andere organisaties die natuursteen 
inkopen zoals in de keukenbranche, uitvaartsec-
tor, tuincentra en bouwmarkten, etc. Ook architec-
ten zullen worden betrokken. 

Doe mee!
Om snel voldoende impact te kunnen realiseren 
is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en 
Nederlandse bedrijven maar ook aanbestedende 
diensten zich bij Iniatief TruStone aansluiten. U 
werkt daarmee aan uw maatschappelijk verant-
woord ondernemen, krijgt hierbij ondersteuning 
en voldoet zo aan maatschappelijke verwachtin-
gen en aan de eisen van overheden en andere af-
nemers. 

Voor meer informatie over deelname kunt u terecht 
op www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen of 
kunt u contact opnemen met één van de aange-
sloten brancheorganisaties of met de SER in Den 
Haag InitiatiefTruStone@ser.nl  ■
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Geen leefbare ruime zonder afbouw. Pas na die laatste fase is het
echt af. Juist daarom is het van belang dat iedereen trots is op het 
eindresultaat. Wij zorgen er graag voor dat u verder komt. Met uw 
werkzaamheden én uw ondernemerschap. Wanneer u ons nodig
heeft, zijn wij die sterke schakel. Met het oog op de toekomst.

Wij zetten ons in voor een sterke sector met ruimte voor kwaliteit 
en innovatie. Daar wordt iedereen namelijk beter van: 
de ondernemers én de opdrachtgever. Wij geven 
deskundig advies waar u echt wat aan heeft.

Van kwaliteitscontrole tot bouwbegeleiding.

Een sterke schakel in de afbouw

Heeft u vragen? Bel gerust. 070 33 66 500 
U kunt ons van maandag t/m vrijdag bereiken van: 8.30 uur tot 17.00 uur.

Technisch Bureau Afbouw
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag
www.tbafbouw.nl


