
SGS INTRON
INfORmaTIebIjeeNkOmST WaT alS uW GaleRIjflaT 
cONSTRucTIef ONveIlIG WORdT veRklaaRd



13:30u  -13:45u Ontvangst met koffie
13:45u - 13:50u Introductie   
13:50u - 14:15u Tweede, herziene uitgave van CUR-Publicatie 248
14:15u - 15:00u Wat als uw galerijflat niet voldoet? 
15:00u - 15:15u Pauze
15:15u - 15:45u Herstelmethode Vogel B.V. 
15:45u - 16:15u Herstelmethode Normteq B.V.
16:15u –16:45u Herstelmethode Bureau Hageman B.V.  
16:45u Afsluiting en borrel

INfORmaTIebIjeeNkOmST WaT alS uW GaleRIjflaT 
cONSTRucTIef ONveIlIG WORdT veRklaaRd
Al enige tijd worden door verschillende onderzoeksbureaus, volgens het inspectieprotocol 
CUR Publicatie 248, onderzoek verricht naar de constructieve veiligheid van uitkragende 
betonnenvloeren van galerijflats. 
Uit verschillende onderzoeksresultaten blijkt dat de problematiek bij de galerijvloeren van de 
Antillenflat te Leeuwarden geen incident betreft. Eén op de vier uitkragende galerijvloeren 
uit de jaren ´50 tot´70 voldoet niet aan de gestelde constructieve eisen.
 
In verschillende gemeentes worden de galerijvloeren uit voorzorg onderstempeld. Het 
inspectieprotocol biedt in dit soort situaties geen oplossing. Nadat een galerijflat onveilig 
wordt verklaard, ontstaat er een grijs gebied waarin vooral veel onrust en vragen ontstaan 
bij bijvoorbeeld de eigenaren, beheerders, omwonenden e.d.  
 
De verwachting is dat er nog meer galerijflats in Nederland onveilig worden verklaard. 
Daarom wil SGS INTRON een informatiebijeenkomst organiseren waarin de volgende 
vragen centraal staan:

 �   Welke vervolgstappen zijn nodig als een galerijflat onveilig wordt verklaard?
 �   Wat zijn de mogelijke herstelmethoden?
 �   Kan ik een second opinion aanvragen? 

 
Op donderdag 23 april 2015 organiseert SGS INTRON in samenwerking met Vogel B.V., 
Normteq B.V. en Bureau Hageman B.V. een informatiebijeenkomst waarop de ervaringen 
met de inspecties  en herstel van galerijflats met uitkragende betonnen vloeren zal worden 
besproken.

datum
 � Donderdag 23 april 2015  te SGS Intron, Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg

Programma

adReSINfORmaTIe
SGS Intron B.V., Venusstraat 2, 4105 JH Culemborg, T 0345-585170, nl.intron@sgs.com

Kijk voor meer informatie bij evenementen op www.sgs.com/intron. 

deelname
Kosten €95,- p.p. ex. BTW
U kunt zich aanmelden via de website http://www.sgs.nl/galerijflats (ook bereikbaar via de 
QR-code aan de voorzijde). 


