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Voortgang HR Zonwe-

ring: 
 
Vakhandel en monterende bedrijven: 
Intussen hebben reeds 58 bedrijven 
deelgenomen aan de cursus HR zon-
wering of nemen er binnenkort aan 
deel. Op 12 april a.s. zal de laatste cur-
sus vóór het verkoopseizoen plaatsvin-
den waarna de cursussen vanaf eind 
september weer zullen worden opge-
start. 
Een aantal bedrijven heeft intussen via 
het secretariaat van Romazo de certifi-
cering voor HR Zonwering door SKG 
aangevraagd en begin april zal naar 
verwachting de primeur plaatsvinden; 
het eerste opgeleverde HR Zonwering 
project in Nederland. 
Overigens is het mogelijk dat mensen 
die de cursus “Zonwering, Energie & 
Milieu” bij Prof. Hermans hebben ge-
volgd alleen het examen doen voor HR 
Zonwering. Als zij daarvoor slagen be-
hoeven zij uiteraard de cursus niet te 
volgen. Tegen examengeld kan bij 
vooraanmelding via SVZ of het Roma-
zo secretariaat het examen worden 
afgelegd tijdens een van de cursusda-
gen. 
Wat de systeemfabrikanten betreft heb-
ben zich tot nu toe een drietal gecertifi-
ceerd namelijk Sunmaster, PBS en 
Guillaume Janssen terwijl bij Luxaflex, 
Smits Rolluiken en Suncircle de proce-
dure loopt zodat deze fabrikanten zich 
op korte termijn zullen certificeren. 
 
Na de introductie van HR Zonwering zit 

Romazo niet stil. De lobby voor betere 
voorwaarden voor de toepassing van 
zonwering gaat gestaan door met de 
aanvraag voor Energie Investeringsaf-
trek en het Energielabel. Dit gaat ech-
ter niet zomaar want hiervoor zijn een 
aantal berekeningen van concrete 
projecten nodig. Hier wordt op dit mo-
ment aan gewerkt. Daarnaast is de 
PR commissie onlangs bij elkaar ge-
weest om een communicatieplan op 
te stellen voor 2012 en 2013. 
SKG is druk met het certificeren van 
zowel meer systeemfabrikanten als 
monterende bedrijven. De eerste pro-
jecten waar HR Zonwering wordt toe-
gepast staan klaar om opgeleverd te 
worden. 
Op het gebied van marketing wordt er 
op dit moment een onderzoek uitge-
voerd door een stagiaire naar de 
meest efficiënte communicatiemidde-
len om bouwprofessionals te kunnen 
bereiken. Begin volgend jaar zal een 
begin worden gemaakt om zowel de 
bouwprofessionals als de consumen-
tenmarkt kennis te laten maken met 
de voordelen van de aanschaf van 
HR Zonwering. 
 
Het is voor dit jaar echt van wezenlijk 
belang dat zoveel mogelijk zonwering-
bedrijven zich certificeren voor de pro-
ductie en montage van HR Zonwe-
ring. Hoe algemener producten met 
dit label verkrijgbaar zal zijn, hoe gro-
ter het succes wordt. Dus meld u als 
fabrikant, projectleverancier of vak-
handelaar aan voor de certificering. 
De eisen hiervoor vindt u terug in het 
SKG 700 document waarvan wij de 
laatste versie bijvoegen bij de digitale 
editie van deze nieuwsbrief. 

Nieuwe openingen: 
 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur 
en de showrooms zijn daarvoor op 
orde gebracht om straks de klant opti-
maal te kunnen bedienen. Voor een 
aantal leden betekende dat verhuizen 
naar een nieuwe locatie die meer mo-
gelijkheden biedt dan de oude locatie. 
Dat is ondernemen en investeren in 
nieuwe kansen en mogelijkheden. 
De meeste van deze verhuizingen 
vonden in dezelfde gemeente plaats. 
Zo verhuisde Kooloos in Barneveld, 
Van der Gun in Vianen, B&K in Moord-
recht en Ambiance Bestosol in Tilburg. 
Sunexpress koos echter voor verplaat-
sing naar Terheijden bij Breda. Mis-
schien vergeten wij nog iemand in dit 
overzicht maar het geeft wel aan dat 
wij vele actieve leden hebben die zich 
realiseren dat er in retailland niet voor 
niets steeds “locatie, locatie, locatie” 
wordt geroepen. 

NOTEER ALVAST: 
  
2 november algemene leden- 
vergadering 



Raymond is naast zijn drukke werkzaamheden als ondernemer te Vlaardingen sinds tien jaar actief Raymond is naast zijn drukke werkzaamheden als ondernemer te Vlaardingen sinds tien jaar actief Raymond is naast zijn drukke werkzaamheden als ondernemer te Vlaardingen sinds tien jaar actief Raymond is naast zijn drukke werkzaamheden als ondernemer te Vlaardingen sinds tien jaar actief 
als (interim) voorzitter voor Romazo Consumenten. De hoogste tijd om Raymond uitgebreid te be-als (interim) voorzitter voor Romazo Consumenten. De hoogste tijd om Raymond uitgebreid te be-als (interim) voorzitter voor Romazo Consumenten. De hoogste tijd om Raymond uitgebreid te be-als (interim) voorzitter voor Romazo Consumenten. De hoogste tijd om Raymond uitgebreid te be-
vragen over zijn bevindingen als voorzitter in combinatie met de werkzaamheden voor zijn bedrijf vragen over zijn bevindingen als voorzitter in combinatie met de werkzaamheden voor zijn bedrijf vragen over zijn bevindingen als voorzitter in combinatie met de werkzaamheden voor zijn bedrijf vragen over zijn bevindingen als voorzitter in combinatie met de werkzaamheden voor zijn bedrijf 
Ambiance Zonwering Westland bv. Ambiance Zonwering Westland bv. Ambiance Zonwering Westland bv. Ambiance Zonwering Westland bv.  
 
Raymond Sneek, 45 jaar, vader van twee kinderen en echtgenoot. Dit zijn voor hem momenteel de be-
langrijkste dingen in het leven. Op deze leeftijd denkt hij over dit soort dingen na. Sneek is inmiddels al 
heel wat jaren ondernemer. Al vanaf 1984. Toen gestart in de winkel van zijn ouders. Zo maakte hij vanaf 
zijn middelbare schooltijd kennis met alle facetten van het vak en van het ondernemerschap. 
 
Raymond, is jouw loopbaan tot nu toe verlopen?Raymond, is jouw loopbaan tot nu toe verlopen?Raymond, is jouw loopbaan tot nu toe verlopen?Raymond, is jouw loopbaan tot nu toe verlopen?    
“Mijn loopbaan deel ik het liefst op in drie fasen van elk tien jaar: 
De eerste fase: bij mijn ouders in de winkel naast school/studie; door betrokken te zijn bij zowel de mon-
tage als het helpen bij de boekhouding leerde ik alle ins en outs van het winkelbedrijf kennen. Een her-
kenbaar beeld voor menig Romazo-lid. Veruit de leukste tijd. Ik kan ook iedereen adviseren om dat te 
blijven doen; je bent flexibel, je komt ook bij de klanten, je ontwikkelt een grote betrokkenheid. Als het 
groter wordt mis je nog weleens wat van die schakeltjes omdat je wat verder van de klant af zit. En dat 
gaf in die periode veel humor, veel lol. 
De tweede fase: de volgende 20 jaar werden zakelijker. Niet alleen kleine klanten maar ook de groter 
zakelijkere klanten/bedrijven zoals Unilever, de Rijksgebouwendienst. Grote(re) orders. Het werd ineens 
zakelijker, ik moest op een andere manier gaan denken. De laatste tien jaar, het voortzetten van het be-
drijf aan de woonboulevard: een nog grotere stap gezet. In deze periode begon ook mijn  

Studenten TU Delft innovatief 
met zonwering 
Op 13 maart jl. vond de opening 
plaats van een tentoonstelling bij de 
afdeling Bouwkunde van de TU in 
Delft. Dit waren alle inzendingen die 
studenten van deze faculteit hadden 
verzorgd voor de prijsvraag voor in-
novatieve gevels die werd georgani-
seerd door de Gevelbeurs die afgelo-
pen januari in Ahoy werd georgani-
seerd. 
 
Opvallend was dat de drie eerste prij-
zen alle betrekking hadden op inno-
vatieve ideeën op het gebied van 
zonwering i.p.v. over de gevel. Iets 
om over na te denken want er liggen 
nog mogelijkheden genoeg voor cre-
atieve oplossingen in de branche. 
Wordt vervolgd. 

Samenstelling Romazo Consumenten Bestuur 
 
Dit jaar zullen een aantal bestuursleden incl. de voorzitter aftre-
den. Het is voor iedere vereniging zeer belangrijk dat er conti-
nuïteit is en dat liefst nieuwe bestuursleden nog door de huidige 
ingewerkt kunnen worden. Het bestuur vraagt dan ook nadruk-
kelijk aan haar leden om eens na te denken over deelname aan 
het bestuur. Over het tijdsbeslag en andere details zal het se-
cretariaat u met alle plezier inlichten. Dus ook al zou u twijfelen 
praat er eens over met een van de huidige bestuursleden of 
met uw branchemanager. 

Veiligheidshandboek 
 
Reeds enige tijd staat het vaak beloofde 
Veiligheidshandboek op de rol om gepu-
bliceerd te worden. Toch heeft de ARBO 
commissie om verschillende redenen ge-
meend dit nog even te moeten uitstellen. 
Het is namelijk zeer gewenst dat er voor 
een aantal situaties consensus wordt ge-
zocht met de Arbeidsinspectie. Er komen 
nu eenmaal in onze branche situaties 
voor die vragen om snelle en eenvoudige 
oplossingen. Deze zijn niet altijd direct 
voorhanden. Romazo zal in de loop van 
dit jaar met ondersteuning van gespeciali-
seerde mensen van de Metaalunie trach-
ten om tot efficiënte, eenvoudig werkbare 
en veilige oplossingen te komen. Naar 
verwachting zal Romazo wel binnen af-
zienbare termijn overgaan tot publicatie 
van een uitgebreide leidraad voor veilig 
werken in zonweringbranche. 

Würth biedt telefonische en e-
mail helpdesk 
 
De juiste montage van Ankers & 
Pluggen legt de basis voor een te-
vreden klant.  Echter wat dan onop-
gemerkt blijft maar wel heel belang-
rijk is dat dit veilig gebeurd waarmee 
ook de veiligheid van de klant ge-
waarborgd wordt. Wanneer er  een 
zonnescherm naar beneden komt en 
er volwassenen en kinderen onder 
terecht komen kan dit leiden tot seri-
eus letsel. Wanneer U bij montage 
op een ondergrond, waarvan de be-
lastingwaarde bekend is, de handlei-
ding goed leest en daarna de monta-
ge volgens deze handleiding uitvoert 
is normaal de veiligheid gewaar-
borgd. Echter wanneer U na het le-
zen van de montage of bij het ont-
breken van belastingwaarde  van de 
ondergrond ook maar enigszins twij-
fels heeft sluit het risico van een on-
veilige montage uit door contact op 
te nemen met  Würth Nederland B.V.  
 
Christian van den Heuvel:  Tel : 073-
6291525  e-mail : product@wurth.nl 
of 
Jurgen Verhoeven:  Tel : 073-
6291530   e-mail : product@wurth.nl 


