In-company workshop Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
Een duidelijke uitleg wat de Wkb voor uw bedrijf gaat betekenen. De inwerkingtreding is per
1 juli 2022 tezamen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Ik leg uw werknemers/
staf/relaties uit wat er verandert, met praktische tips over contracteren en hoe om te gaan
met de kwaliteitsborger en de oplevering.
De volgende vragen worden beantwoord:
•

Voor welke bouwwerken geldt de Wkb?

•

Wie schakelt de kwaliteitsborger in?

•

Wat doet de kwaliteitsborger precies?

•

Wat verandert er bij oplevering?

•

Wie is aansprakelijk voor (onvoldoende) kwaliteit?

•

Wanneer is ons bedrijf aansprakelijk?

•

Wat moeten wij in de bedrijfsvoering veranderen?

De workshop wordt op maat gemaakt aan de hand van de in uw bedrijf levende (vooraf
geïnventariseerde) vragen over alles wat met de Wkb samenhangt, inclusief algemene uitleg
over contracteren en de verantwoordelijkheden van partijen. Juist bedoeld voor de mensen
van de praktijk in uw bedrijf die met kwaliteitsborging te maken krijgen, dus in gewone taal
en aan de hand van voorbeelden en met voldoende gelegenheid om vragen te stellen. En met
een afsluitende kennisquiz over de Wkb als toets van de opgedane kennis. Na afloop
ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname van de juridische praktijkschool ‘Wijs
met Perwijs’.
Waar?
Bij u op het bedrijf of in een zaaltje in de buurt
Wanneer?
Op een (vrijdag)middag tussen 14:00 en 16:00 uur of anders in overleg
Prijs?
Vaste prijs van € 1.095, -- excl. Btw.
Hoeveel mensen?
Tussen de 10 en 30 man, bij meer mensen of meer vragen in overleg langere duur van de
workshop.
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Naslagwerk
Ik bied tevens de mogelijkheid om voor iedere
deelnemer, tegen het gereduceerde tarief van
€ 12,50 per deelnemer, een naslagwerk bij te
bestellen: het boek Kwaliteitsborging in de bouw.
Dit

boek

heb

ik

in

samenwerking

met

BouwkwaliteitPlus geschreven en in eigen beheer
uitgegeven, naar aanleiding van de invoering van
de Wkb.
Voor meer informatie over het boek, zie hier.

Offerte op maat
Heb je interesse in een andere vorm van deze workshop of aangevuld met speciale
onderwerpen zoals de samenhang met de Omgevingswet of de UAV/AVA? Vraag een
offerte op maat aan.
Voor meer informatie, een offerte op maat of het inplannen van deze interessante
workshop, neem contact op met mij via 06-21373260.

Mr. B.N.J. (Nanda) de Wilde
vastgoedadvocaat
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