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Warmte XXL
Grote	ruimtes	zoals	bedrijfshallen,	
opslagplaatsen,	sportzalen	en	kerken	
vragen	om	specifieke	oplossingen	voor	
verwarming.	Zowel	vanuit	economisch	als	
vanuit	praktisch	oogpunt	is	in	deze	
gevallen	een	lokale	verwarming	interes-
santer	dan	de	klassieke	centrale	verwar-
ming.	Dat	is	te	wijten	aan	de	bijzonder	
grote	volumes	die	moeten	worden	
verwarmd,	de	aanzienlijke	warmteverlie-
zen	langs	dak	en	wanden	en	het	feit	dat	bij	
sommige	industriële	processen	veel	
luchtverversing	noodzakelijk	is.	Daarnaast	
dient	in	hoge	ruimtes	rekening	gehouden	
te	worden	met	het	effect	van	stratificatie.	
Dat	betekent	dat	er	zich	tegen	het	plafond	
warme	luchtlagen	vormen.	Ten	slotte	is	
het	typerend	voor	grote	ruimtes	dat	ze	
vaak	slechts	plaatselijk	verwarmd	dienen	
te	worden.	

Wat	betreft	de	gastoestellen	zijn	er	twee	
oplossingen	voor	verwarming	van	derge-
lijke	XXL	ruimtes.	De	eerste	groep	zijn	
convectietoestellen	waarbij	de	lucht	

rechtstreeks	wordt	
verwarmd.	Dan	hebben	
we	het	over	luchtver-
hitters,	warmeluchtge-
neratoren	en	make-up-
airtoestellen.	

Convectieverwarming	
wordt	toegepast	wanneer	

een	constante	en	
homogene	
temperatuur	
vereist	is.		
De	tweede	
groep	zijn	de	

toestellen	die	infraroodwarmtestralen	
afgeven.	Door	stralingstoestellen	in	
verschillende	zones	van	een	gebouw	te	
plaatsen,	kan	de	temperatuur	lokaal	zeer	
snel	aangepast	worden	aan	de	behoeften.	
Deze	infraroodstralers,	hun	voordelen,	de	
varianten	en	de	aandachtspunten	bij	
installatie	maken	het	onderwerp	uit	van	
het	technisch	dossier	in	dit	nummer.	

Ook	Cerga	wordt	stilaan	XXL!	Voor	het	
vijfde	jaar	op	rij	tekenden	we	een	netto-
groei	van	het	aantal	Cerga-installateurs	
op.	Eind	2013	waren	we	maar	liefst	met	
2.416	Cerga	professionele	gasinstallateurs	
die	streven	naar	veilige	en	kwaliteitsvolle	
gasinstallaties,	of	die	nu	‘small’	of	‘extra	
extra	large’	zijn.	

Extra	veel	leesplezier,	

Kenny	Vanlancker
Projectingenieur	Cerga

Gasinfraroodstralers	voor	de		
verwarming	van	grote	ruimtes.

Michel	de	Fierlant	van	Termico		
over	stralingsverwarming	6
Blunder	in	beeld	8
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treedt. De warmte wordt immers ter 
plaatse opgewekt. 
Een ander groot voordeel is de korte 
reactietijd. De gebruiker geniet al 
van de warmte enkele seconden 
nadat hij het toestel heeft aangezet. 
De warmte wordt enkel gestraald op 
de plaatsen waar het nodig is. Ver- 
  onderstel dat slechts een deel van 
een hangar als werkruimte wordt 
gebruikt, dan is het perfect mogelijk 
om alleen deze zone te verwarmen. 

Helderstraler
Er zijn twee soorten stralingstoestel-
len. De eerste groep zijn de helder-
stralers die infraroodstraling produ-
ceren vanuit een helder oplichtende 
keramische brandersteen. Het gaat 
om een atmosferische brander die 
lucht aanzuigt via een venturibuis. 
Binnen in de helderstraler vloeit het 
gas-luchtmengsel door de poreuze 
brandersteen. Dit mengsel verbrandt 
net onder het oppervlak van de 
steen. Daardoor worden temperatu-
ren van 750 tot 950 °C bereikt. 

Er bestaan drie uitvoeringen van 
helderstralers (figuur 1) met telkens 
een hoger stralingsrendement. De 
bovenste is de standaarduitvoering 
met een stralingsrendement van 
ongeveer 50%. De middelste is een 
geïsoleerde uitvoering. De kerami-
sche isolatie aan de achterkant van 
de reflector zorgt voor een hogere 
stralingsfactor waardoor een 
stralingsrendement van circa 65% 
behaald wordt. In de derde uitvoering 
wordt het gas-luchtmengsel voor-
verwarmd wat leidt tot een stralings-
rendement van ongeveer 75%. 

Donkerstraler
Een donkerstraler produceert 
eveneens infraroodstraling, maar dan 
vanuit een lange donkere stralings-
buis. Een ventilatorbrander creëert 
een laminaire vlam tot wel 5 meter 

GasinfrarooDstralers
Hoe verwarmen we lokale zones in ruimtes die te hoog en te groot zijn voor verwarming met een cv-ketel  
en radiatoren of vloerverwarming? Laten we in de leer gaan bij de zon die warmtestralen nagenoeg zonder 
warmteverlies door de atmosfeer en de lucht transporteert. Per slot van rekening is de zon een immense 
infraroodstraler. 

 

De zon verwarmt de aarde op  
150 miljoen kilometer afstand, louter 
met behulp van stralingsenergie. 
Terwijl de lucht nog koud is, kunnen 
we tijdens een zonnige winterdag of 
zelfs op de top van een besneeuwde 
berg toch genieten van de comforta-
bele warmte van de zonnestralen. 
Pas wanneer de stralen op een 
oppervlak neerkomen, komt de 
warmte vrij. De rotsen en het zand 
die op die manier worden opge-
warmd, doen de omgevingstempera-
tuur stijgen. Infraroodverwarming 
werkt volgens hetzelfde principe. 

ervaringstemperatuur
Het gemiddelde van de luchttempe-
ratuur en de stralingstemperatuur 

geeft de ervaringstemperatuur. 
Meten we een luchttemperatuur (t

L
) 

van 10 °C en een stralingstempera-
tuur (t

S
) van 30 °C dan verkrijgen we 

een ervaringstemperatuur (t
E
) van  

20 °C of 

Voordelen 
Bij infraroodverwarming blijft de 
luchttemperatuur lager dan bij 
convectieverwarming waarbij de 
lucht wordt opgewarmd. Dat is een 
belangrijk pluspunt, want door in een 
gebouw de luchttemperatuur met 
slechts 1 °C te drukken, realiseren we 
een energiebesparing van maar liefst 
7%. 

Omdat de lucht niet rechtstreeks 
opwarmt, vermijdt men door dit 
systeem warme luchtlagen onder het 
dak of onder het plafond. Bij verwar-
ming met radiatoren, vloerverwar-
ming of warme lucht is de tempera-
tuur tegen het plafond altijd hoger 
dan die tegen de vloer. Infraroodstra-
ling verwarmt het oppervlak waarop 
de stralingsbron is gericht. Hierdoor 
blijft de temperatuur tegen het 
plafond lager. De transitieverliezen 
door de wanden en het dak van het 
gebouw zijn dan ook kleiner dan bij 
systemen die de lucht verwarmen. 
Er zijn geen distributieverliezen 
omdat er geen centrale stookplaats 
is met cv-waterleidingen waar 
onvermijdelijk warmteverlies op-
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Figuur 1: Drie soorten helderstralers. 

Figuur 2: De donkerstraler bestaat in een geïsoleerde en niet-geïsoleerde uitvoering. 

Donkerstralers in een autokeuring. Door de grote mate van ventilatie wordt de don-
kerstraler aangesloten als type A. De ventilatie is conform de norm EN 13410.

Helderstralers zijn geschikt voor de verwarming van heel  
hoge ruimtes en dienen op meer dan 6 m hoogte geplaatst  
te worden.
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lang binnen in de buis waardoor de 
temperatuur van de stralingsbuis 
varieert tussen 250 en 580 °C. Aan 
het uiteinde van de buis zit een 
rookgasventilator die de rookgassen 
afzuigt en naar buiten afvoert. De 
reflector richt de straling naar de 
ruimte waar de warmte nodig is. 
Deze toestellen bestaan in lengtes 
van 3 tot 20 meter met vermogens 
van 10 tot 140 kW. Er bestaan 
varianten waarbij zelfs de warmte uit 
de rookgassen wordt teruggewonnen 
via een warmtewisselaar voor de 
aanmaak van sanitair warm water. 

stralingsfactor
Net als alle stooktoestellen hebben 
gasinfraroodstralers een verbran-
dingsrendement. Dat zegt echter 
weinig over de energie-efficiëntie. 
Wel belangrijk is de stralingsfactor. 
Deze waarde geeft het aandeel 
warmtestralen weer dat uit de 
primaire energie wordt omgezet. Hoe 
hoger de stralingsfactor, hoe hoger 
de energie-efficiëntie en hoe lager de 
energiekost. Op de markt vinden we 
helder- en donkerstralers met een 
stralingsfactor tussen 40 en 80%. 
Om eenzelfde hoeveelheid warmte-
straling te produceren, zal een 
toestel met een stralingsfactor van 
75% een derde minder verbruiken 
dan een toestel met een stralings-
factor van 50%. 

Kwaliteitsverschillen
Hoe komt het dat de stralingsfactor 
van toestellen verschillend kan zijn? 
Vooreerst is de technologie van de 
brander bepalend voor het rende-
ment. Gaat het om een eentrapsbran-
der, een tweetrapsbrander of betreft 
het een modulerend toestel? Hoe 
meer het toestel kan moduleren, hoe 
beter het kan inspelen op de behoef-
ten en dit vertaalt zich in rationeel 
energieverbruik. 
Bij helderstralers zijn de kwaliteit van 

de brandersteen, het reflectorgaas, 
de voormenging en opwarming van 
het gas-luchtmengsel, de isolatie van 
de behuizing en de reflectie van de 
reflector – een spiegelende reflector 
is ideaal – bepalend voor de kwaliteit 
van het toestel. 
Bij donkerstralers zit het kwaliteits-
verschil behalve in de kwaliteit van 
de brander, ook in de stralingseigen-
schappen en de oppervlaktestructuur 
van de donkere stralingsbuis. Ook de 
isolatie van de behuizing en de 
optimale reflectie van de reflector 
zijn belangrijke elementen. 

toesteltypes en toestel
categorieën
Helderstralers zijn steeds van het 
type A

1
 met vlambeveiliging, terwijl 

donkerstralers kunnen worden 
aangesloten als type A

3
, B

23
 en C. 

Voor het berekenen van de lucht-
toevoer en afvoer van de rookgassen 
van stralers type A is de norm EN 
13410 van toepassing. 
Helderstralers hebben een toestel-
categorie I

2E+
 of I

3P
. Donkerstralers 

hebben een toestelcategorie I
2ER

, 
I
2ER(B)

 of I
3R

. Bij de indienststelling 
moeten donkerstralers ingeregeld 
worden in functie van het verdeelde 
gas: laag- of hoogcalorisch aardgas, 
propaan of biogas. Deze inregeling is 
nodig om de juiste temperatuur te 
bereiken en zodoende voldoende 
straling te waarborgen. 
 

Donkerstralers zijn geschikt om een gang gedurende een beperkte periode te 
verwarmen.

PraKtiscHe tiPs voor de installatie

Tip 1 Hellend monteren
Bij de opstart wordt in de stralingsbuis van een  
donkerstraler gedurende enkele seconden condens 
gevormd. Om te voorkomen dat deze condens in de 
brander zou terechtkomen, moet de stralingsbuis licht 
hellend – aflopend vanaf de brander – gemonteerd 
worden. 

Tip 2 Flexibele aansluitingen
Tijdens het gebruik zetten stralingstoestellen verschillende centimeters uit. Daarom moeten alle aansluitingen 
flexibel zijn, zowel de gasaansluiting, de elektrische aansluiting, de luchttoevoer, de rookgasafvoer als de ophanging 
van het toestel. 

Tip 3 Ophanging loodrecht of 
licht schuin naar buiten
De kabels of kettingen voor de 
ophanging dienen loodrecht of 
licht schuin naar buiten te hangen 
zodat geen mechanische spanning 
ontstaat wanneer de buis uitzet. 

Tip 4 Gasaansluiting in U- of L-vorm
De gasaansluiting gebeurt met een roestvrije slang die 
gemonteerd wordt in een L- of U-vorm. 

 

Tip 5 Flexibele 
luchttoevoer en 
rookgasafvoer
Ook de luchttoevoer 
en de rookgasafvoer 
worden flexibel 
uitgevoerd. Hier ziet u 
hoe beide kanalen met 
metalen flexibels 
worden uitgevoerd om 
via een broekstuk in 
een concentrisch 
afvoer kanaal terecht 
te komen. 

Tip 6 Sectioneerkraan op begane grond
De NBN D51-003 bepaalt dat de gastoevoer in de ruimte zonder hulpmidde-
len, zoals een ladder of hoogtewerker, vanop een bereikbare plaats moet 
kunnen worden afgesloten. De stopkranen mogen op hoogte staan vlak  
bij de toestellen, maar er moet altijd een sectioneerkraan of een electro- 
magneetklep bedienbaar zijn vanop de begane grond. 

goed = loodrecht of licht schuin naar buiten

XX X/2X/2

1

3

4 5

6
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praktijkinterview

Hoe lekken in scHroefDraaD
VerbinDinGen aanpakken?

In oudere aardgasbinneninstallaties kunnen schroefdraadverbindingen die 
met hygroscopische (wateropslorpende) vezels zoals hennep of vlas werden 
afgedicht, voor problemen zorgen. Toen er destijds nog stadsgas werd 
verdeeld, was dit een algemeen toegepaste techniek. Stadsgas was immers 
verzadigd aan water. Aardgas daarentegen is volledig droog waardoor de 
hygroscopische vezels na verloop van tijd uitdrogen. Hierdoor kunnen kleine 
lekken in de schroefdraadverbindingen ontstaan. 
 

Het vernieuwen van deze oude 
leidingen is niet alleen tijdrovend en 
prijzig, maar geeft ook veel overlast. 
Meestal zijn de leidingen in de vloer, 
de muur of het plafond ingewerkt, 
waardoor hak- en breekwerk onver-
mijdelijk is. 

inwendige afdichting
Een inwendige afdichting van de 
bestaande leiding is een aantrekkelijk 
alternatief, op voorwaarde dat de 
behandeling vakkundig wordt uitge-
voerd en een blijvende oplossing 
biedt. 
Producten zoals Prodoral, Polyfill en 
Novap 2000 werden hiervoor speciaal 
ontwikkeld. Ze beantwoorden aan de 
norm NBN EN 13090 ’Middelen voor 
het opnieuw afdichten van draad
verbindingen van gasleidingen in 
gebouwen’. 
Na het aanbrengen van de dichtings-
vloeistof vormt zich een goed 
hechtende elastische kunststoflaag 
aan de binnenzijde van de leidingen. 
Deze laag is volkomen gasdicht en is 
bestand tegen de inwerking van 
aardgas. 

Deze techniek heeft echter ook haar 
beperkingen. Wanneer de lekken te 
groot zijn of wanneer de gasbuizen 
weggeroest zijn, zit er niets anders  
op dan de buizen in kwestie te 
vervangen. 

Gespecialiseerde bedrijven
De afdichtingswerkzaamheden 
worden uitgevoerd door gespeciali-
seerde bedrijven met ervaren 
personeel dat een opleiding heeft 
genoten bij de fabrikant van het 
dichtingsproduct. Zij beschikken ook 
over de geschikte uitrusting om 
doeltreffend te werk te gaan. 
Afhankelijk van het product wordt de 
dichtingsvloeistof een half tot één uur 
onder een druk van ongeveer 4 bar 
gehouden. Zo wordt de rubberachtige 
vloeistof dun vloeibaar en dringt ze 
door tot in de schroefdraadverbindin-
gen. Door contact met zuurstof hardt 
het dichtingsproduct uit tot een 
elastisch polymeer dat de verbinding 
lekdicht maakt. 

De volgende cergainstallateurs hebben zich gespecialiseerd in deze afdichtingswerkzaamheden:

ALLEGRETTI bvba - New C.N.D. 1080 Brussel www.allegretti.be

BLOMMAERT & ZOON 1700 Dilbeek www.blommaert-en-zoon.be

SENEC nv 1190 Brussel www.senec.be

bvba VOGELAERE 8400 Oostende www.vogelaere.be

POLYURISOL 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe www.fuitedegaz.be

Met een pomp wordt de binnenleiding 
gevuld met een dichtingsvloeistof.

De dichtingsvloeistof wordt afge-
laten op de lage punten van de 
gasinstallatie.

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

stralinGsVerwarminG, 
op elke werkplek precies de juiste warmte

Stralingstoestellen maken industriële verwarming zowel voordelig als 
efficiënt. Wij hadden een interview met Michel de Fierlant, een van de twee 
medeoprichters van Termico, Belgische fabrikant en verdeler van stralings-
toestellen, maar ook Cerga-gecertifieerd. 

Wanneer is stralingsverwarming de 
beste keuze? 
M. de Fierlant: De installatie van 
stralingsverwarming in een grote 
ruimte is afhankelijk van verschillende 
factoren. Ten eerste moet worden 
bepaald of er nood is aan een globale 
of plaatselijke verwarming. In een 
magazijn moet de temperatuur 
bijvoorbeeld 10° tot 12° zijn in de 
opslagplaats en 18° à 19° op de 
werkplek van de magazijnbeheerder. 
Stralingsverwarming is dan ideaal, 
want die werkt min of meer zoals 
verlichting, ook al plant warmte zich 
niet op dezelfde manier voort als licht. 
Een tweede factor van belang is de 
hoogte van het gebouw. Bij een 

plafondhoogte van minder dan 3,5 m 
kan stralingsverwarming als onaange-
naam ervaren worden, omdat er dan 
mogelijk te veel warmte wordt 
afgegeven. In ruimten hoger dan 3,5 m 
zijn donkerstralers een efficiënte 
oplossing. 
Derde punt: ventilatie en isolatie. 
Ventilatie kan noodzakelijk zijn, zoals 
in een timmerwerkplaats waar stof 
moet worden afgezogen, of een 
gevolg van het gebruik van de ruimte, 
zoals in een laadhal waar de deuren 
constant open- en dichtgaan. In dat 
geval kan met stralingsverwarming de 
afvoer van warme lucht worden 
voorkomen. En ook in een oud en 
slecht geïsoleerd gebouw is stralings-

verwarming een prima keuze. 
Ten slotte, wanneer maar verwarmd 
dient te worden gedurende een 
beperkte tijd, is stralingsverwarming 
erg geschikt omdat het meteen 
warmte afgeeft. 

Wie doet het rekenwerk en de 
dimensionering?
M. de Fierlant: Het studiebureau of de 
fabrikant bepalen het vermogen en de 
plaats van de stralers. Ze houden 
hiervoor rekening met verschillende 
parameters, zoals de natuurlijke 
luchtverversing in het gebouw, de 
gewenste comforttemperatuur en 
technische gegevens, zoals de 
thermische verliezen van de vloer, van 
de muren en van het dak, die gecom-
penseerd moeten worden. Ook de 
kenmerken van de straler zelf zijn van 
belang. 

Wat zijn de aandachtspunten bij de 
installatie?
M. de Fierlant: De instructies in de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant 
moeten goed worden opgevolgd, maar 
cruciaal zijn onder andere de positie 
van de zwarte regelsonde en de 
plaatsing van de flexibele afvoerbui-
zen en inox gasaansluiting omwille 
van de uitzetting. Daarom bieden we 
zowel in onze vestiging als ter plaatse 
gratis trainingen aan waarin we de 
kneepjes van het vak uitleggen, zodat 
de installateur sneller en vakkundig 
kan werken. 

Termico wordt geleid door twee ingenieurs die hun gezamenlijke kennis ter beschikking 

stellen om industriële verwarmingsoplossingen te bieden. 

Michel de Fierlant is een hevig voorstander van efficiëntie. Hij staat in voor de technische 

ondersteuning van installateurs en de productontwikkeling. 

Philippe de Marchant heeft oog voor precisie. Hij biedt de installateurs technisch- 

commerciële ondersteuning bij het opstellen van offertes. 
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Een neus voor VeiliGHeiD
Aardgas is van oorsprong kleur- en reukloos. De indringende geur waaraan 
we aardgas herkennen, komt van een geurproduct dat uit veiligheidsoverwe-
gingen wordt toegevoegd aan het gas dat via het distributienetwerk wordt 
verdeeld. Op die manier is iedereen met een normaal werkend reukorgaan in 
staat om een gaslek voldoende snel op te merken. 
 

Het toevoegen van een geur noemen 
we in het vakjargon odoriseren. Een 
Koninklijk Besluit van 28 juni 1971 
bepaalt dat het verdeelde gas vol-
doende ruikbaar gemaakt moet 
worden zodat gaslekken door de reuk 
onmiddellijk waarneembaar zijn. Deze 
gasodorisering valt onder de verant-
woordelijkheid van de distributie-
netbeheerder (DNB) en gebeurt via 
verschillende injectieposten die zich 
bevinden op de overgang tussen het 
aardgasvervoersnet en het aardgas-
distributienet. Het in het vervoersnet 
getransporteerde gas wordt immers 
niet geodoriseerd. Daar zijn andere 
middelen voorhanden om eventuele 
lekken te detecteren. 
 
De odorisatie van het aardgas kan 
uitgevoerd worden door de gasver-
voersmaatschappij. Ook in dat geval 
blijft de DNB verantwoordelijk voor de 
behoorlijke controle van de odorisatie-
graad. 
 
Vroeger nam de distributienetbeheer-
der monsters die vervolgens werden 

geanalyseerd in het labo van de KVBG. 
Vandaag komt het labo zelf naar de 
monsterafnameplaatsen. Het gaat om 
een meetwagen waarin een micro-
gaschromatograaf is opgesteld. 
Hierdoor verlopen monsterafname en 
analyse nagenoeg gelijktijdig waar-
door de resultaten niet alleen nauw-
keuriger zijn, maar vooral sneller 
bekend. Bij afwijkende waarden kan er 
dus onmiddellijk ingegrepen worden. 
Dit ‘rijdend labo’ voert jaarlijks zo’n 
1.100 controles uit op ruim 300 ver - 
schillende staalnamepunten. 
 
Omdat geur erg subjectief is, moet de 
geurcomponent die toegevoegd wordt 
aan het gas aan een heleboel eisen 
voldoen. Hij moet bijvoorbeeld goed 
waarneembaar zijn voor een persoon 
met een normaal reukvermogen en hij 
moet alarmerend onaangenaam zijn. 
Bovendien mag de geur niet te 
verwarren zijn met andere stoffen. 
Daarnaast moet het odorant volledig 
verbranden, onoplosbaar zijn in water 
en goed mengbaar met gas. In België 
wordt gebruikgemaakt van twee 

odoranten: THT of tetrahydrothiofeen 
en Scentinel E. 
 
Om te evalueren of de reukmiddelen 
voldoende worden waargenomen, 
geeft men de geurintensiteit aan 
volgens een bepaalde waardeschaal, 
de zogenaamde Sales-schaal. De 
waarde 0,5 staat voor een geur die 
men net kan waarnemen. Voor 
aardgas is volgens internationale 
conventies een reukgraad 2 vereist, 
wat ‘goed waarneembaar’ of ‘zeker-
heid van waarschuwing’ betekent. Het 
explosiegevaar voor aardgas wordt 
bereikt wanneer er zich 5 tot 15 % gas 
in de lucht bevindt; reukgraad 2 dient 
bereikt te worden bij een concentratie 
van 1 % aardgas in lucht. In mensen-
taal betekent dit dus dat men aardgas 
begint te ruiken lang voor er explosie-
gevaar dreigt. 

Het geurniveau van het verdeelde 
aardgas wordt gecontroleerd in een 
meetwagen uitgerust met een micro-
gaschromatograaf.

blUnDer in beeld
Tijdens het onderhoud van een gasketel in een school maakte een collega Cerga-
installateur de verantwoordelijke voor het gebouw erop attent dat er een onder- en 
bovenverluchting nodig was in het stooklokaal. De klusjesman van de school zou dat 
in orde brengen. Enkele weken later bleek het inderdaad gefikst te zijn. Alhoewel?! De 
roosters waren er wel, maar de openingen vielen bijzonder klein uit... Dietrich Smet 
uit Waasmunster ontvangt voor zijn opmerkzaamheid een Bongo Gastronomie. 

win een bonGobon! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstal-

latie? Maak er een foto van en stuur die naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel 

gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro). Opgelet, 

voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.




