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MEER
BETROKKENHEID • EENVOUD • SNELHEID • VEILIGHEID • TOEKOMST
Het afgelopen halfjaar heeft zich vooral gekenmerkt
hoge vraag naar steigermateriaal, waaraan Layher met enige regelmaat niet kon
voldoen. Zelfs een productie van 7 dagen per week,
24 uur per dag, bleek niet voldoende.
Gelukkig hebben wij onze voorraden weer op peil
en zullen wij deze winter een buffer aanleggen om
in het voorjaar, zoals u dat van ons gewend bent,
weer direct uit voorraad te kunnen leveren.

PA01019397_RuG_bauma_2016-04_EN.pdf
door een uitzonderlijk

In dit nummer van Meerwaarde besteden we extra aandacht aan opleiding. Dit jaar heeft een aantal wijzigingen
plaatsgevonden met betrekking tot de opleidingseisen.
U vindt dan ook een overzicht van de laatste stand van
zaken in België en Nederland. Wij als Layher Benelux
bieden een scala aan opleidingen in onze vestigingen in
Raamsdonksveer en Kontich. Wij kijken er naar uit u te
mogen verwelkomen op een van onze opleidingen.

All about Scaffolding
Layher Duitsland investeert momenteel zwaar om in de
Special Edition
Bauma
2016 te voorkomen; van sommige
toekomstforlangere
levertijden
onderdelen wordt de productiecapaciteit zelfs verdubbeld.
Daarnaast komt er een (derde) Lightweight staander-machine bij en wordt de stalen vloeren-productiecapaciteit sterk
verhoogd. Met al deze maatregelen staan we het komende
Ref. No. 8127.248
jaar klaar voor al uw wensen.

Graag wil ik al onze klanten bedanken voor het vertrouwen
in Layher het afgelopen jaar en voor het geduld dat u heeft
opgebracht in geval van langere levertijden.
Ik wens u, ook namens het gehele Layher-personeel,
fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.
Hans Pluimes

Edition 48 | April 2016
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VAN DE PLANK
NIEUW! LAYHER SHOP IN RAAMSDONKSVEER
Bij de expeditie-ingang in Raamsdonksveer is sinds
de opening van ons verbouwde pand een geheel
nieuwe Layher-shop geopend.
Layher hecht grote waarde aan een goed en veilig
product. Daarom willen wij onze klanten ook veiligheid
aanbieden in de vorm van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In onze nieuwe expeditieruimte is een
speciale shop ingericht, waar u alles rustig kunt bekijken
onder het genot van een kopje koffie. Het aanbod in onze
nieuwe shop sluit perfect aan op ons trainings- en cursusaanbod. Voor de steigerbouwers hebben wij o.a. werkriemen, hamerhouders, ratelhouders en harnasgordels.
Layher gaat zelfs een stap verder met een eigen
kledinglijn bestaande uit werkbroeken, T-shirts, polo’s en
sweaters. Net dat stukje meer! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met ons verkoopteam of direct met
Marina Berbers, 0162 - 58 68 23.
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INTERVIEW ROY RIETBERG

‘‘MET DE OPLEVING VAN DE ECONOMIE
ZIET DE TOEKOMST ER GOED UIT ‘‘
Behalve voor het bouwen van steigers en ondersteuningen wordt het Allround-systeem wereldwijd
ook gebruikt om tijdelijke constructies te bouwen
voor evenementen. Hierbij kun je onder andere
denken aan podia, tribunes, voetgangersbruggen,
toegangstrappen en steigerconstructies die
worden voorzien van techniek en decor. InterStage
uit Meppel is in 2002 gestart in deze business en
heeft in deze markt inmiddels een stevige positie
verworven. Bekende evenementen zoals De Zwarte
Cross, Vrienden van Amstel Live!, Concert at SEA,
Eurovisie Songfestival en the Voice of Holland mag
InterStage tot haar klantenring rekenen.
Roy Rietberg, technisch projectmanager, is vanaf
het eerste uur werkzaam bij InterStage.
De eerste contacten met Layher BV waren voor een
podium voor een “geheime” goochelact van Hans Klok.
Een last van 4000kg moest op een podium staan, verdeeld
over vier poten. Vermoedelijk zou er een olifant weggegoocheld worden. Met de betonondersteuning van
Layher is dit probleemloos tot een goed einde gebracht.
De act bleek uiteindelijk een open stalen gazen bol op vier
steunpunten waarin motoren kriskras door elkaar reden.
Samenwerking met Layher BV.
Met Layher als partner kun je rekenen op betrouwbaar
materiaal dat internationaal overal gebruikt kan worden

en snel beschikbaar is met grote hoeveelheden. Als er
iets echt niet is en ook niet snel leverbaar is wordt er
door Layher BV zelfs gekeken wie van de Layher-relaties
het materiaal mogelijk wel heeft of recent aangekocht.
Vervolgens worden er contacten gelegd om te huren of
een nog niet in gebruik zijnde gedeelte terug te kopen.
Ook de samenwerking met het Technisch Bureau van
Layher BV loopt bijzonder goed. InterStage ontwerpt
en berekent het gros van alle te bouwen constructies
intern. Maar regelmatig wordt er door de constructeur
nog gespard met een constructeur van Layher (Kees van
de Riet). En jaarlijks wordt het verzorgen van de statische
berekeningen voor een aantal projecten volledig bij Layher
neergelegd. Dit gebeurt op een praktische wijze die aansluit bij de, door de Nederlandse Event branche gemaakte,
Nationale Praktijk Richtlijnen.
Wat zijn de sterke punten van InterStage.
Goede kwaliteit leveren, letten op details, goed geïnstrueerd personeel dat veilig werkt en een goede omgang
met de opdrachtgevers. Eenduidige prijsstelling, ook als
een huur langer doorloopt of het tijdstip van het project
verschuift. Bovendien is één persoon als projectleider het
aanspreekpunt vanaf het eerste overleg en offerte tot en
met de opbouw/afbouw en facturatie. Intern heeft deze
persoon een back-up. Grotere projecten hebben twee
projectleiders.
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Veilig werken heeft een hoge prioriteit binnen InterStage.
Na het hoogseizoen wordt er geëvalueerd en worden
op eigen terrein proefprojecten gebouwd om te trainen.
Ingehuurd personeel start het werk op een project met
een Toolbox meeting waarin de werkwijze van InterStage
wordt uitgelegd.

NPR. Techniek en wie wat doet bij extreme buiten-omstandigheden met tienduizenden bezoekers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ook het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc,
namens Nederlandse Gemeentes) had buiten ieders
zichtveld normen op papier gezet.

Het InterStage-personeel
Werken in de evenementenbranche vraagt om bijzondere
mensen. Inmiddels kan InterStage rekenen op een flink
personeelsbestand dat al jaren actief is in de branche.
Stuk voor stuk zijn het team players. Ze komen voor het
werk op mooie locaties en de te bouwen structuren zijn
dikwijls erg uitdagend. InterStage ziet het als taak om
haar mensen ook op langere termijn wat te bieden om ze
voor het bedrijf te behouden, daarom wordt er alles aan
gedaan om mensen intern te laten doorgroeien.

In eerste Instantie vonden wij als branche het werk van
COBc erg vreemd want de overheid heeft het schrijven van
normen gedelegeerd naar het bedrijfsleven. Soms ‘zat’ het
COBc door het volgen van bouwregelgeving erg hoog en
soms waren hun normen in onze ogen voor evenementen
onveilig. Gelukkig is er door overleg nu een branche-breed
gedragen samenhang die voor heel Nederland geldt.
Zowel bij de overheden als evenementenorganisaties
heerst het besef dat de veiligheid van bezoekers voorop
staat en de tijdelijke en mobiele voorzieningen toch
maakbaar moeten zijn.

Toezicht en controles door lokale overheden
bij evenementen
Met de Branche V.V.E.M. (leden van de Vereniging van
Evenement Makers waaronder ook Layher BV, organisatoren, overheden en onze collegabedrijven) hebben
we samen met het Normalisatie Instituut te Delft twee
Nationale Praktijk Richtlijnen opgesteld, de NPR 8020- 50
en 51. Respectievelijk een NPR voor het beheer en verantwoording van evenementconstructies en een technische
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De toekomst
Met de opleving van de economie ziet de toekomst er
goed uit. Corporate events trekken weer aan, bij
sportevenementen wordt steeds vaker groot uitgepakt en
er lijkt nog geen eind te komen in de groei van het aantal
evenementen. InterStage is er klaar voor. Ook in 2018
zullen we weer volop actief zijn in wat we soms zelf wel
onze Champions League noemen!

			

OPLEIDINGEN
VOOR
STEIGERBOUW
Om veilig een steiger te kunnen monteren en
demonteren is het wenselijk dat steigerbouwers
worden opgeleid. De praktijk biedt een scala van
opleidingen. Welke eisen worden er nu aan deze
opleidingen gesteld?
Volgens de Nederlandse wetgeving en het Belgisch
Koninklijk Besluit dient iedereen die met arbeidsmiddelen
werkt deskundig te zijn in het correcte gebruik van de door
hem/haar ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen.
Nederland
Vanuit de Arbowet en het bijbehorende Arbobesluit wordt
een nadere invulling van deze eis overgelaten aan de
werkgever en worden er geen specifiekere eisen gesteld
aan de wijze waarop men deskundig wordt of dit aantoonbaar maakt. Om werkgevers bij de invulling van de wettelijke eisen te assisteren, kunnen brancheverenigingen
nadere invulling adviseren of zichzelf hiertoe verplichten
via een arbeidscatalogus.

verenigingen geen nadere invullingen opgesteld om aan
de wettelijke eisen te voldoen.
België
Het KB ”Gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte” van 31 augustus 2005 is een
doelvoorschrift. Hierin zijn op hoofdlijnen eisen aan de
opleidingen opgenomen.
Door de werkgevers- en werknemersorganisaties van de
bouwsector en de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven
België (VSBB) is een praktische invulling gegeven in de
vorm van de “Code van Goede Praktijk Gebruik en montage van steigers“ (CvGPS). Voor opleidingen wordt in deze
Code onderscheid gemaakt tussen opleidingseisen voor
een gebruiker die ook monteert, demonteert of ombouwt,
en professionele steigerbouwers. Voor deze verschillende beroepsgroepen is een opsomming van de gewenste
competenties opgenomen. Er is een verschil tussen deze
twee beroepsgroepen. Voor de gebruiker worden de eisen
van het KB aangehaald. Voor de professionele steigerbouwer wordt onderscheid gemaakt tussen Hulpmonteur,
Monteur, Chef Monteur en Voorman met beroepscompetentieprofielen opgesteld door Constructiv.
De Code geeft ook een opsomming van de opleidingsmogelijkheden en Certificaten waaronder Basisveiligheid
VCA en VOL, VCA (AV-021), een ervaringsbewijs.

Een nadere invulling van de eisen is samengesteld op
initiatief van de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerken Betonbekistingbedrijven) en Bouwend Nederland onder
de naam “Richtlijn Steigers”. Voor beroepsmatige steigerbouwers is er in deze “Richtlijn Steigers” een opleidingsstructuur vastgelegd.
De scholingsstructuur in de “Richtlijn Steigers” is onderverdeeld in Hulpmonteur Steigerbouw, Monteur Steigerbouw, 1e Monteur Steigerbouw en Voorman.
Vervolgens kan op 3 manieren de vakbekwaamheid
aangetoond worden:
• een MBO diploma;
• een Vakbekwaamheidsdiploma;
• EVC(ervaringsdeskundige) of een persoonscertificaat
afgegeven namens de SVWOH (Stichting Veilig Werken
Op Hoogte).
De laatste route wordt vaak gebruikt, aangeboden door
commerciële opleiders en door onafhankelijke exameninstellingen getoetst. De certificering wordt door de SSVV
(Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) beschikbaar
gemaakt in het VCA Centraal Diploma Register.

MEER OPLEIDINGEN

Voor bouwers van Eventsystemen en steigergebruikers die
zelf monteren en demonteren zijn er vanuit de branche7

GENERAL MANAGERS MEETING
KRIJGT FEESTELIJK TINTJE
De General Managers meeting van Layher is een
tweejaarlijkse vergadering voor alle general
managers vanuit de gehele wereld.
Het totaal aantal deelnemers was 43.
Layher Benelux was uitgekozen vanwege de verbouwing
van het pand en de uitbreiding van het opslagterrein en
de volledig gewijzigde logistiek in Raamsdonksveer.
Op donderdag 5 oktober 2017 vond het eerste gedeelte van de vergadering plaats. Rond 12.30 uur stond de
officiële opening van het gerenoveerde kantoor gepland,
te verrichten door de directie van Layher: Georg Layher en
Carolin Langer. Na een voorwoord van Hans Pluimes werd
met een druk op de knop op spectaculaire wijze het logo
onthuld in aanwezigheid van de general managers en het
voltallig personeel. Na deze opening werd de vergadering
voortgezet. Ook op vrijdag 6 oktober werd er vergaderd.
in de volledig gerenoveerde showroom. Voor deze speciale gelegenheid was deze omgetoverd tot een fraaie
vergaderzaal.
Layher maakt voor haar export naar de vele dochterondernemingen wereldwijd vooral gebruik van containervervoer, via de haven van Rotterdam. Een bezoek aan de
containerterminal op Maasvlakte 2 stond voor zaterdag
op het programma. De grootte van de schepen en de
manier waarop deze hoeveelheden de wereld rondgaan is
indrukwekkend. Ter afsluiting van de vergadering vond de
lunch plaats op de rondvaartboot, waarna een ieder weer
huiswaarts ging.

OPEN DAGEN DRUK BEZOCHT
Op donderdag 12 oktober en zaterdag 14 oktober jl.
werden klanten, familieleden, buren en belangstellenden in de gelegenheid gesteld om het gerenoveerde
kantoor te aanschouwen. In totaal hebben wij tussen
de 250 en 300 bezoekers mogen ontvangen en rondleiden. Het was mooi om te zien hoe medewerkers
vol trots hun familie rondleidden. De vele positieve
reacties hebben wij met dank in ontvangst genomen.
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TRAININGEN LAYHER BENELUX
Om tegemoet te komen aan de deskundigheid die mensen specifiek nodig hebben voor hun dagelijks werk,
heeft Layher verschillende opleidingen. Alle bevatten een theorie en een praktijkdeel met Layher-materiaal.
Hieronder treft u een overzicht aan van de beschikbare trainingen (zie ook onze trainingskalender op de
website). Op de achtergrond werken wij aan een verdere uitbreiding van onze trainingen, dus kijk regelmatig op onze website www.layher.nl/service/cursussen/ of informeer bij uw contactpersoon.
TRAININGSMOGELIJKHEDEN BELGIË
Steigerbouw
Voor de gebruiker die ook monteert, demonteert of
ombouwt bieden wij een opleiding “Gebruiker steigerbouw volgens AV-021”. Deze opleiding wordt afgesloten
met een examen. Bij het behalen van het examen
ontvangt u een BeSaCC-persoonscertificaat dat tevens
wordt opgenomen in het BeSaCC Diploma Register.
Eventbouwers
Voor bouwers van het Layher Eventsysteem wordt met de
1-daagse “Gebruikerstraining Allround event” de
deskundigheid aangeleerd voor het werken met het
Layher Eventsysteem.

MEER OPLEIDINGEN

TRAININGSMOGELIJKHEDEN NEDERLAND
Steigerbouw
Voor de steigerbouwer die een DNV-GL-persoonscertificaat willen halen is er de “Cursus monteur
steigerbouw volgens SVWOH-eisen”. Deze 4 -daagse
cursus voorziet in de theoretische en praktische voorbereiding op het examen volgens de door de SVWOH
vastgestelde vakbekwaamheidseisen. De cursus wordt
afgesloten met een theoretisch- en praktijkexamen.
Bij het behalen van het examen ontvangt u een
DNV-GL-persoonscertificaat dat tevens wordt opgenomen
in het Centraal Diploma Register.
Niet beroepsmatige steigerbouwer
Om tegemoet te komen aan Layher-systeemgebruikers
die wel zelf monteren, demonteren en modificeren geeft
Layher gebruikerstrainingen. Deze trainingen betreffen
specifiek Allround- en Blitz-systeemsteigers voor de
toepassing in beperkte gevelsteigers. Deze 1-daagse
training voorziet in de deskundigheid in het toepassen van
de betreffende systeemsteiger en toepassing zonder dat
men als specialist in alle fabricaten en type steigers is
opgeleid.
Eventbouwers
Voor bouwers van het Layher Eventsysteem wordt met
de 1-daagse “Gebruikerstraining Allround event”
de deskundigheid aangeleerd voor het werken met het
Layher Eventsysteem.
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ONZE PARTNERS IN OPLEIDINGEN

Voor het waarborgen van de kwaliteit van de trainingen
werkt Layher Benelux samen met de volgende partners:

PRODUCTTRAININGEN

Omdat het Layher-productassortiment zeer uitgebreid
is en tal van toepassingsmogelijkheden biedt, geven
wij ook Blitz- en Allround-producttrainingen.
Hierin staan de producten centraal en maakt u kennis
met de vele, efficiënte toepassingsmogelijkheden
van dit systeem. Deze 1-daagse trainingen worden in
Raamsdonksveer en Kontich gegeven.

DOELSTELLING
VEILIG MONTEREN,
DEMONTEREN EN GEBRUIK
VAN LAYHER-PRODUCTEN
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BEURZEN2018BEURZEN2018BEURZEN
BATIBOUW 2018

Dit is de grootste Belgische beurs voor Bouw, Renovatie
en Inrichting voor professionele en particuliere bezoekers.
Dé grote meerwaarde van BATIBOUW is dat alle specialisten van de relevante sectoren aanwezig zijn onder een dak
en dat de bezoekers de nieuwste producten en diensten
kunnen ontdekken: zien, voelen, ruiken, horen en proeven.
Natuurlijk kunt u ook de veelzijdige Layher-artikelen bekijken en voelen in onze grote mooie stand. Noteer alvast
onderstaande data in uw agenda:
PROFESSIONELE DAGEN
Donderdag 22 februari van 10.00 tot 18.30 uur.
Vrijdag 23 februari 2018 van 10.00 tot 21.00 uur.
PUBLIEKSDAGEN
Zaterdag 24 februari t/m zondag 04 maart
van 10.00 tot 18.30 uur.
NOCTURNE (AVONDOPENSTELLING)
Donderdag 01 maart open tot 23.00 uur.

TERUGBLIK MATEXPO 2017

MATEXPO is een tweejaarlijkse internationale vakbeurs
voor bouwmaterieel in Xpo Kortrijk. Als derde grootste
vakbeurs in Europa ontvangt MATEXPO meer dan 40.000
bezoekers. Ook deze keer was Layher weer aanwezig, van
6 t/m 10 september 2017, met demonstratiemateriaal van
Allround zoals gevelsteiger, ondersteuning, rolsteigers en
afscherming. Wij mochten vele klanten, relaties en
nieuwe bezoekers in onze stand in Hal 2 verwelkomen.
Ook op de volgende MATEXPO van 11 t/m 15 september
2019 zullen wij zeker weer present zijn.
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TERUGBLIK STUCVAKDAG 2017

NOA organiseerde op 26 oktober 2017 dé StucVakdag voor
alle ondernemers in de stukadoors- en afbouwbranche. Tal
van leveranciers presenteerden en demonstreerden deze
dag hun nieuwste producten, machines, gereedschappen,
software en andere noviteiten.
Ook Layher was in het NBC Congrescentrum Nieuwegein
aanwezig met onze handige, veilig op te bouwen Uni-rolsteiger en met de snel te monteren Blitz-gevelsteiger met
handige tussenkap voor doorwerken onder alle weersomstandigheden.

LAYHER ENGINEERING

DE EERSTE STAP NAAR EEN
IDEALE STEIGERCONSTRUCTIE

Waarom layher
• Wij leveren u het meest efficiënte ontwerp voor uw
steiger, zodat u bespaart op materiaal en sneller kunt
bouwen.
• Wij hebben de kennis en beschikken over alle grenswaarden van ons constructief materiaal, zodat u altijd
een veilige steigerconstructie neerzet.
• Wij ontwerpen een oplossing zoveel mogelijk op basis
van courant en beschikbaar materiaal, zodat u uw 		
eigen materiaal kunt inzetten en bij tekorten probleemloos materiaal kunt bijkopen of huren.
• Wij zijn op de hoogte van alle denkbare regelgevingen,
zodat u een veilige steigerconstructie bouwt bouwt die
voldoet aan alle eisen.
• Wij hebben de vele constructies al een keer gemaakt,
zodat wij snel en met een korte doorlooptijd het beste
ontwerp voor u uit kunnen werken.
Wat kunnen we voor u betekenen:
> inventariseren en adviseren wat de beste oplossing is;
> tekeningen, 2D en/of 3D, bouwfase gerelateerd;
> constructieberekeningen 1e of 2e orde;
> materiaalstaten bij 3D tekenwerk;
> begeleiding tijdens het bouwproces;
> inspectie en oplevering;
> bijwonen van bouwvergaderingen;
> 3D modellen voor het BIM proces;
> compleet advies op het gebied van tijdelijke Layher		
constructies;
Onze werkwijze

1

> WENSEN EN VERWACHTINGEN FORMULEREN

2

> UITBRENGEN VAN EEN OFFERTE

3

> OPDRACHT EN PLANNING

4

> CONCEPT ONTWERP TER GOEDKEURING

5

> DEFINITIEF ONTWERP EN STATISCHE BEREKENING

6

> INSPECTIE EN VRIJGAVE

Wilt u de vele voordelen van het werken met Layher
Engineering zelf eens ervaren? Neem dan contact met ons
op voor een eerste kennismaking.
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ONDERSTEUNEN MET ALLROUND
De nieuwbouwactiviteiten liggen in Nederland
weer op hoog niveau. Al het materiaal dat nodig is
als hulpconstructies bij het bouwen is weer volop
in gebruik.
Misschien niet algemeen bekend maar met het
Allroundsysteem zijn hele veilige en stabiele ondersteuningstorens te bouwen. Torens als hulpconstructie bij het
storten van betonvloeren of het tijdelijk ondersteunen van
muren en vloeren tijdens een verbouwing.
Voordelen van een stabiele Allround-ondersteuning
• snel en eenvoudig te monteren;
• stabiele opstelling;
• veilig ladders te plaatsen om bovenin de hoogte
precies af te stellen;
• duidelijke tabellen van standaard stramienen in relatie
tot gewenst vloerdikte beschikbaar;
• geen onnodige materieel-inzet maar precies afgestemd
op de vloerdikte;
• technisch onderbouwd, geen berekeningen nodig;
• ondersteuningen voor zowel breedplaten/predallen
(verloren kist) als natte kisten*);
• multifunctioneel gebruik van uw Allround-(gevel)		
steigermaterieel is een volledige efficiënte bezetting!
*) Natte kisten zijn voor volledig in het werk te storten vloeren. Deze zijn
niet afhankelijk van prefab-betonaanlevering en daardoor zijn klantwensen zoals flexibeler aanleggen van leidingen gemakkelijk te realiseren.
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Layher valkopsysteem
Om al snel te ontkisten maar nog wel de noodzakelijke
stempels te laten staan is er het valkopsyteem.
Zodra na een paar dagen de beton vormvast is, kunnen
de dragers al weggenomen worden en naar een volgende
beuk of laag verplaatst. Alleen de Allround-constructie of
slechts de staanders blijven staan totdat de beton doorgehard is en op sterkte.
TG60 systeem
Het TG60-systeem is erop gericht veilig ondersteuningstorens op te bouwen met vaste frames die gebaseerd zijn op
het Allroundsysteem, met staanderbelastingen tot 6 ton te
combineren met de losse Allroundcomponenten.
Wanneer u alleen actief bent met ondersteuningen is dit
een oplossing. Om kennis te maken met het TG60-systeem
wordt dit op projectbasis door ons verhuurd. In Kontich is
daarvoor een huurvoorraad aangelegd.
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MINDER TE DOEN
 Jazeker, u leest het goed, voor de komende tijd heeft Layher wat minder activiteiten op stapel staan.
Natuurlijk staan we wel weer op de BatiBouw (zie pag. 12), maar verder houden wij ons even koest.
Maar vervelen zullen we ons zeker niet, en u vast ook niet! Wij gaan volle bak door met het leveren van het
juiste materiaal op de juiste plaats, zodat u kunt doorbouwen. In het kader van dit themanummer ‘Opleidingen’ 		
willen wij graag uw aandacht vragen voor ons aanbod, lees hieronder meer daarover.

 TRAININGEN LAYHER
Om tegemoet te komen aan de deskundigheid die mensen specifiek nodig hebben voor hun dagelijks werk heeft
Layher verschillende opleidingen. Alle trainingen bevatten een theorie- en een praktijkdeel met Layhermateriaal.
Op de achtergrond werken wij aan een verdere uitbreiding van onze trainingen, dus kijk regelmatig op onze
website www.layher.nl/service/cursussen/ of informeer bij uw contactpersoon.

MEER ONLINE
MEER IN BEELD:
		 Voor actuele Layher onderwerpen: www.layher.nl/layher-meer-in-beeld/
TIP

		 Nieuwe en bestaande Layher producten: www.layher.nl/producten/nieuwe-producten-en-artikelen/
Kijk ook eens op de VSB-site www.steigerwijzer.nl. Deze website biedt op een begrijpelijke manier
informatie over steigers. De site is voor iedereen die bij steigermontage, steigergebruik of de opleiding van
steigerbouwers betrokken is.

MEER NIEUW(E) JAAR
Kerst- en Nieuwjaarssluiting:
Layher BV in Raamsdonksveer (NL) is tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode van 25-12-2017 tot en met
01-01-2018 gesloten. Het Layher-filiaal te Kontich (B) is van 25-12-2017 tot en met 05-01-2018 gesloten.
Bestellingen en leveringen voor België van 2 januari t/m 5 januari 2018 via onze Nederlandse vestiging
in Raamsdonksveer.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018!

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL

0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher n.v.
Mouterij 6
2550 Kontich, B

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.be

