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Met gebundelde 
krachten
De geschiedenis van het kwaliteitslabel 
voor de professionele gasinstallateur 
startte ruim tien jaar geleden voor de 
aardgassector. In 2003 schaarde de 
Federatie van Butaan en Propaan (FeBuPro) 
zich ook achter het initiatief. Vandaag is 
Cerga dé kwaliteitsstandaard voor zowel 
aardgas- als propaangasinstallateurs.
We kunnen de publicatie van de tweede 
uitgave van de norm NBN D51-006 dan ook 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Cerga hanteert deze norm als leidraad om 
de binneninstallaties op propaangas nog 
veiliger te laten uitvoeren en de ombouw 
van bestaande installaties van propaangas 
naar aardgas gemakkelijker te laten 
verlopen. 

België telt 2,6 miljoen aardgasklanten die 
van een wijdverspreid gasnetwerk genie-
ten. In gebieden die niet langs het aardgas-

net liggen, kan men opteren 
voor propaangas. Wanneer 

er over enkele jaren dan 
toch aardgas komt, kan 

de klant voor aardgas kiezen of het houden 
op propaan.  

Dankzij de tweede uitgave van de norm die 
in dit magazine aan bod komt, is het over-
schakelen van propaan naar aardgas nog 
eenvoudiger geworden. Deze Cerga.news 
wijden we speciaal aan het partnership 
tussen aardgas en propaan, verenigd door 
hetzelfde keurmerk en bevestigd door de 
nieuwe versie van de norm NBN D51-006, 
die de samenwerking en veiligheid op het 
terrein nog verbetert.

Veel  
leesplezier,

Omschakeling van propaangas 
naar aardgas en van stookolie 
naar propaangas voortaan een 
stuk eenvoudiger.

Het Brussels Gewest legt 
de richtlijnen voor het nazicht 
en onderhoud van verwarmings-
installaties vast.
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Propaangas en aardgas worden vaak 
gebruikt om in bestaande situaties  
de energiebron, bijvoorbeeld stookolie, 
te vervangen. In heel veel woningen 
bevindt de te vervangen ketel zich in 
de kelder. In de eerste uitgave van de 
norm NBN D51-006 mocht propaangas 
absoluut niet onder het maaiveld 
worden geplaatst. Dit gas is immers 
zwaarder dan lucht, zodat bij een 
eventueel gaslek het gas zich zou 
ophopen in de kelder, met een 
gevaarlijke situatie tot gevolg. De 
tweede uitgave van deze norm biedt 
een technisch verantwoorde en veilige 
oplossing die een propaantoestel in de 
kelder, en dus onder het maaiveld, 
voortaan toch mogelijk maakt. 

Slechts één toestel en leidingen 
uit één stuk
De norm is duidelijk: er mag zich 
slechts één toestel per toegankelijke 
ruimte onder het maaiveld bevinden. 
Dat kan gaan om een verbruikstoestel 
of een gasmeter voor propaangas. Bij 
propaan heeft men trouwens meestal 
geen gasmeter. Wie vroeger toch zijn 
propaangasinstallatie van een 
gasmeter wilde voorzien om zijn 
verbruik te controleren, moest die 
boven het maaiveld plaatsen. Met  
de nieuwe norm is er ook een ‘onder-
grondse’ oplossing mogelijk. Absoluut 
niet toegelaten is een installatie in de 
kelder die bestaat uit verschillende 
toestellen met aftakkingen. 

Bovendien moet de leiding beneden 
het maaiveld uit één stuk bestaan.  
De gasleiding is uitgevoerd in stalen 
buizen met gelaste verbindingen.  
Het mag ook om koperen buizen gaan, 
verbonden met hardsoldeerverbindin-
gen, of om een buis uit één stuk 
uitgegloeid koper. Bovendien moet  
de muurdoorgang van de leiding naar 
de toestellen onder het maaiveld 
gasdicht zijn aan beide kanten. 

gaslekdetector en betrouwbare 
controleconsole
In de kelder moet een gekeurde 
gasdetector staan, die vlak bij de 
bodem gemonteerd is. De gaslekdetec-

tor stuurt een magneetklep (normaal 
gesloten) aan die, binnen of buiten het 
gebouw, boven het maaiveld wordt 
geplaatst op de leiding naar het 
verbruikstoestel onder het maaiveld. 
Mocht er zich een gaslek voordoen, 
dan wordt de gastoevoer naar het 
verbruikstoestel automatisch afge-
sloten door die magneetklep. Het 
sturings- en controlesysteem van de 
gaslekdetector en de elektromagneti-
sche gasklep moeten volledig onafhan-
kelijk werken van het verbruikstoestel. 

Na een lekkagemelding mag de mag -
neetklep zich niet automatisch her-
openen wanneer de detector geen gas 
meer registreert. De veiligheidsklep 
kan uitsluitend, na controle door een 
deskundige, handmatig worden 
ontgrendeld. De gaslekdetector moet 
bovendien periodiek worden gecontro-
leerd op zijn werking. Kortom, het is 
belangrijk dat de kwaliteitsvolle gas -
lekdetector aan de gepaste normering 
voldoet. De detector is verbonden met 
een controleconsole in de woonzone 
die de status van de veiligheid duidelijk 
weergeeft. Met behulp van duidelijke 
alarm- en fout meldingen zal deze 
de bewoners waarschuwen. 

t-stuk voor druktest
Aan de uitgang van de eerstetraps-
drukregelaar moet een T-stuk gemon-
teerd worden. Het T-stuk maakt het 
gemakkelijk om de binneninstallatie te 
onderwerpen aan een dichtheids- en 
drukproef. Het T-stuk wordt afgesloten 
met een metalen stop. Gaat het om 
een uitbreiding, dan moet dit T-stuk 
stroomafwaarts en in de nabijheid van 
de verbinding tussen het nieuwe en 
bestaande gedeelte van de installatie 
worden voorzien. 

De tweede uitgave van de norm NBN D51-006

VOOrtaan OOk PrOPaangaS 
beneden het MaaIVeld
De tweede uitgave van de norm NBN D51-006 staat op stapel. Hierdoor wordt het in de toekomst niet alleen 
eenvoudiger om propaangasbinneninstallaties om te bouwen tot aardgasinstallaties, maar ook omschakelen  
van stookolie naar propaan zal een stuk vlotter verlopen. 

1 gemeenschappelijke tweede-
trapsdrukregelaar
Bij een propaangasinstallatie met 
meerdere verbruikstoestellen, wordt 
er slechts één enkele gemeenschap-
pelijke tweedetrapsdrukregelaar 
gebruikt in plaats van een tweede-
trapsdrukregelaar voor ieder toestel. 
Deze drukregelaar wordt buiten het 
gebouw in een kastje geplaatst,  

zo dicht mogelijk en zelfs het liefst 
tegen de gevel. De tweedetraps-
drukregelaar wordt voorafgegaan 
door een sectioneerkraan. Dat 
betekent een belangrijk pluspunt op 
het vlak van veiligheid omdat het gas 
met een veel lagere druk de woning 
binnenkomt. Het debiet van deze 
gemeenschappelijke tweedetraps-
drukregelaar moet bepaald worden 

om alle opgestelde verbruikstoestellen 
samen te kunnen voeden. Dit heeft als 
voordeel dat de installatie geschikt is 
om later eventueel aangesloten te 
worden op het aardgasdistributienet. 
Bij omschakeling naar aardgas moet 
alleen de regelaar in het kastje 
vervangen worden door een aardgas-
teller en ook de verbruikstoestellen 
zelf moeten nog omgebouwd worden, 
bijvoorbeeld door het vervangen van 
de spuitstukken.

diameter en weerstand tegen 
hoge temperaturen
Niettegenstaande het gaat om 
propaangas moeten de verdeelleidin-
gen binnen in het gebouw worden 
berekend alsof het om een aardgas-
installatie gaat. De diameters van de 
binnenleidingen moeten ervoor zorgen 
dat het maximale drukverlies van 
1 mbar niet overschreden wordt tussen 
de gemeenschappelijke tweedetraps-
drukregelaar en elk van de verbruiks-
toestellen. Ook moeten alle elementen 
van de installatie bestand zijn tegen 
hoge temperaturen. De buizen,  

 Er mag zich slechts één toestel 
per toegankelijke ruimte  

onder het maaiveld bevinden.

Omschakelen 
van propaan 

naar aardgas is 
voortaan veel 
eenvoudiger.

Aansluitschema voor een nieuwe propaangasinstallatie.
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Gasdetectie
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Elektroventiel 
met hand-
bediende 
ontgrendeling (n.g.)
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interview

Het moet gaan om een degelijke gaslekdetector die de magneetklep stuurt op de 
inkomende gasleiding.

Jules Michel met zijn opvolger, schoonzoon Fabian Thibaut.Omdat propaan zwaarder is dan lucht,  
moet de gaslekdetector in de kelder vlak 
bij de kelderbodem gemonteerd zijn.

de hulpstukken, de verbindingen en de 
stopkranen in het gebouw moeten dus 
van het type R

HT
 zijn. Zo zijn in geval 

van brand, alle onderdelen van de 
installatie bestand tegen deze uitzon-
derlijke temperaturen. 

Deze norm is van toepassing op alle 
nieuwbouw propaangasinstallaties en 

installaties die omschakelen van 
energiebron. Met dat laatste bedoelen 
we bijvoorbeeld iemand die zijn 
stookolieketel in de kelder wil vervan-
gen door een propaangasinstallatie. 

Bij bestaande propaangasinstallaties 
mag men echter nog op de oude 
manier uitbreiden, met een tweede-
trapsdrukregelaar voor elk verbruiks-
toestel. 

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.

In bepaalde marktsegmenten doen butaan en propaan het uitstekend. 
Daarover hebben we een gesprek met Jules Michel, zoon van Roger die 
in 1945 het familiebedrijf Chauffage Roger Michel opstartte. Jules neemt 
tegenwoordig de leiding van het bedrijf op zich en wordt daarbij o.a. 
geholpen door zijn schoonzoon Fabian Thibaut.

Wat zijn de verschillen tussen pro-
paan- en butaangas?
Jules Michel: Wat ze van elkaar onder-
scheidt, is de stockagedruk. Propaan 
wordt bij een druk van ± 7 bar opge-
slagen. Dit gas blijft inzetbaar bij lage 
temperaturen en is daarom geschikt 
voor gebruik buitenshuis. Butaan wordt 
bij ± 1,5 bar opgeslagen en vergast niet 
meer bij 0 °C. Het is bijgevolg alleen 
geschikt voor toepassingen binnens-
huis zoals mobiele bijverwarming en 
om te koken. Propaan- en butaangas 
hebben ongeveer dezelfde voorde-
len als aardgas: ze zijn zeer flexibel, 
nauwkeurig af te stellen en kunnen op 
performante toestellen worden aange-
sloten.

Wat zijn de toepassingsgebieden van 
propaan?
Jules Michel: Op plaatsen waar het 
aardgasnet (nog) niet beschikbaar is, 
komen boven- of ondergrondse 

propaangastanks tegemoet aan de 
energiebehoeften van huishoudens, de 
industriële en tertiaire sector. Gasfles-
sen zijn populair voor recreatieactivi-
teiten, mobilhomes, caravans, barbe-
cues en terrasverwarming. Ook veel 
ambulante handelszaken die op 
markten en evenementen staan, zoals 
friet- en grillkramen doen een beroep 
op propaan. En dan hebben we het nog 
niet over de warmtekanonnen en 
klimaatregelinginstallaties in feest-
tenten waar de gasflessen bijzonder 
doeltreffend zijn. 
 

Hoe denkt u dat de handel in butaan 
en propaan zich zal ontwikkelen?
Jules Michel: De laatste jaren hebben 
we gezien dat onze propaan-/butaan-
activiteit is teruggelopen. De prijs van 
energie in gasflessen is hoger dan die 
van andere energievormen. Dat is een 
beperkende factor, maar vanwege de 
specifieke toepassingen zal de handel 
in butaan en propaan zich staande hou-
den. Het aandeel van deze brandstof-
fen in de energiemarkt bedraagt nog 
steeds 2%. Wij houden overigens onze 
praktijkkennis op peil met de doorge-
dreven technische opleidingen van 
Cerga. Ten slotte blijken onze ervaring 
en dienstverlening, via de thuisbezor-
ging, nog steeds belangrijke factoren 
voor ons succes.

Bij bestaande installaties mag men 
nog op de oude manier uitbreiden.

PrOPaan en butaan, vaste waarden! 

Er bestond een netelig kip-of-ei-
probleem over de verantwoordelijk-
heden voor de installateur en de 
distributienetbeheerder (DNB) bij de 
ombouw van propaan naar aardgas. 
Volgens de oorspronkelijke regle-
mentering kon de DNB de gasmeter 
pas openen nadat de installateur of 
een controleorganisme had ver-
klaard dat de installatie conform is. 
Aan de andere kant kan de installatie 
maar conform worden gemaakt 

nadat er aardgas is en de toestellen 
zijn omgebouwd van propaan naar 
aardgas. Deze vicieuze cirkel is nu 
doorbroken door een aanpassing van 
het attest ‘opening gasmeter’. Op het 
ogenblik dat men een installatie die 
ooit op propaan heeft gewerkt, 
omschakelt op aardgas, volstaat het 
om de toestellen los te koppelen, de 
leidingen af te stoppen, de installatie 
aan te koppelen op het aardgasnet 
en de opening te vragen. Hierdoor 

kan het attest bevestigen dat de 
installatie conform is. Er zijn immers 
geen toestellen aangesloten. Daarna 
kan de ombouw rustig toestel per 
toestel gebeuren, hetzij door de 
installateur voor eenvoudige 
toestellen zoals kookfornuizen en 
kachels, hetzij door de fabrikant of 
zijn gevolmachtigde voor meer 
complexe toestellen zoals cv-ketels 
en geisers. 

aanpassing van attest ‘opening aardgasmeter’

Freddy { 55 jaar }

Jules en Fabian
Bijzondere eigenschappen: alert en 

gedienstig.

Doel: het familiebedrijf coördineren.

Voordeel: 60 jaar ervaring ten dienste van 

de klant.

Beroepstrots: de techniek beheersen om 

steeds de beste oplossing te bieden.
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praktijk

Uiteraard is er het klassieke pensioen-
sparen en/of langetermijnsparen wat u 
zoals iedere privépersoon in ons land 
kunt opzijzetten. Los daarvan zijn er 
nog twee interessante mogelijkheden 
voor zelfstandigen. 

aftrekbaar als bedrijfslast 
Eerst is er het Vrij Aanvullend Pensioen 
Zelfstandigen (VAPZ) dat vanuit fiscaal 
oogpunt bijzonder aantrekkelijk is. Met 
een VAPZ betaalt u geen premietaks, 
bovendien zijn uw gestorte premies 
aftrekbaar als bedrijfslast. U betaalt 
ook minder sociale bijdragen want het 
inkomen waarop uw socialezekerheids-
bijdragen worden berekend, wordt 
verminderd met de premie van het 
VAPZ. Het VAPZ levert u jaarlijks een 
gewaarborgde rente op die wordt 
aangevuld met een (variabele) winst-
deelname.
Op uw pensioenleeftijd wordt een 
RIZIV-bijdrage afgehouden van 3,55% 
op het gespaarde eindkapitaal. Het 
saldo wordt daarna belast volgens het 
principe van fictieve rente. Concreet 
betekent dit dat men gedurende 10 jaar 
(bij pensioen op 65) of 13 jaar (indien 
vroeger dan 65 op pensioen) aangifte 

moet doen van een bepaald percentage 
van het kapitaal in de belastingaan-
gifte. Omdat het wettelijk pensioen van 
een zelfstandige bescheiden is, wordt 
dit berekend op een interessante lage 
belastingschijf.
Kunt u onbeperkt ‘sparen’ voor het 
VAPZ? Neen, de premie is beperkt tot 
8,17% van het belastbaar inkomen van 
3 jaar geleden, met een grens van 
2.781,06 euro. Opteert u voor een 
sociaal VAPZ, dan moet u rekening 
houden met een plafond van 9,4% van 
uw belastbaar inkomen en een grens 
van 3.199,76 euro. Bij een sociaal VAPZ 
moet 10% van de premies worden 
besteed aan solidaire waarborgen zoals 
een verzekering tegen arbeidsonge-
schiktheid. 

alleen voor vennoten
Bent u vennoot, dan hebt u nog een 
slag om de arm: de Individuele 
Pensi oentoezegging (IPT). Uw bedrijf 
bouwt door middel van premies een 
pensioenkapitaal voor u op. De term 
‘individueel’ slaat op het feit dat uzelf 
de enige begunstigde bent. Gaat het 
bedrijf failliet, of verlaat u het bedrijf, 
dan nog blijft dit kapitaal van u. De 
premies worden beschouwd als 
pensioenaanvulling en niet als beroeps-

inkomen. Dat betekent dat ze op de 
eindvervaldag tegen slechts 16,5% 
worden belast. Wanneer u als bedrijfs-
leider tot uw 65 actief blijft, kan deze 
belasting terugvallen tot 10%. Bij IPT 
kunt u met een terugwerkende kracht 
werken. Het bedrijf mag een inhaalpre-
mie storten voor de jaren die u actief 
was in de vennootschap voordat de IPT 
werd afgesloten. Deze backservice mag 
teruggaan tot maximaal 10 jaar. Dat is 
vooral interessant wanneer u later met 
een IPT start of wanneer uw maand-
inkomen verhoogt. 

Als zelfstandige beseft u dat uw wettelijk pensioen heel wat lager zal liggen 
dan dat van een werknemer. Het verschil kan tot 40 procent oplopen. 
Door het heft in eigen handen te nemen, kunt u uw pensioenbudget gelukkig 
behoorlijk opvijzelen. De fiscus moedigt dit trouwens ook aan. 
Krik uw pensioen op met drie pijlers. 

Opgelet voor de 80%–regel!
We raden aan om eerst het VAPZ zo 
veel mogelijk te benutten. Beschikt 
u over nog meer financiële reserves 
die u voor uw pensioen kunt investe-
ren, dan adviseren we de Individuele 
Pensioentoezegging (IPT). Let hierbij 
steeds op voor de 80-procentregel! 
Uw wettelijk pensioen plus de geza-
menlijke uitkeringen van VAPZ en 
IPT, uitgedrukt in jaarrente, mogen 
niet hoger zijn dan 80% van de 
brutobezoldiging tijdens het laatste 
jaar van uw actieve loopbaan. Als u 
die 80% overschrijdt, dan kunt u die 
premies boven die grens niet aftrek-
ken als beroepskosten. 

Het Brussels Gewest heeft op 3 juni 
van dit jaar de richtlijnen voor het 
nazicht en onderhoud van verwar-
mingsinstallaties vastgelegd. De 
onderstaande tabel geeft een over-
zicht van de reglementering voor de 
drie gewesten. Laten we nog even 
opsommen wat er precies voor 
Brussel geldt.
De installatie moet gerealiseerd zijn 
onder de verantwoordelijkheid van 
een erkend verwarmingstechnicus. 
Ook de inbedrijfstelling van installaties 

met een vermogen kleiner dan 100 kW 
gebeurt onder de verantwoordelijk-
heid van de verwarmingstechnicus. Bij 
installaties met een vermogen vanaf 
100 kW gebeurt de eerste indienststel-
ling door een erkend verwarmings-
technicus, een EPB-energieadviseur of 
een daartoe erkend controleorganisme. 
Brussel voorziet een driejaarlijks 
nazicht en onderhoud voor cv-ketels 
op gas. Voor stookolieketels is een 
jaarlijks nazicht en onderhoud door 
een erkend technicus verplicht. 

Wanneer de installatie ouder is dan 
15 jaar, schrijft het Brussels Besluit 
een verwarmingsaudit voor. Is de 
installatie kleiner dan 100 kW en gaat 
het om één ketel, dan zal de erkende 
verwarmingstechnicus deze audit 
uitvoeren. Gaat het om een installatie 
van meerdere ketels of om een 
vermogen groter dan of gelijk 
aan 100 kW, dan valt de audit onder 
de bevoegdheid van de EPB-energie-
adviseur. 

Door de uitbreiding van de Europese 
Unie zijn er verschillende toestelcate-
gorieën bijgekomen. Hierdoor groeide 
de nood aan vereenvoudiging. 
In België bestaan er twee types I

2E(S)B
 

en I
2E(R)B

 waarbij de ‘B’ voor ‘België’ 
staat. In de laatste uitgave van de 
norm NBN EN 437 wordt deze 
aanduiding vereenvoudigd tot 
respectievelijk I

2E(S)
 en I

2E(R)
. 

Deze vereenvoudigde aanduiding 
staat dus voortaan op de typeplaatjes 
van gastoestellen en op de instructies 
van de fabrikanten.

Verhoog uw wettelijk pensioen als zelfstandige 

het bewaar -
aPPeltje  
VOOr de dOrSt

bruSSel legt naZIcht 
en OnderhOud VaSt

aanPaSSIng  
in aanduiding van toestelcategorieën

NAzICHT eN oNDeRHouD IN De DRIe geWesTeN

VlAANDeReN BRussel WAlloNIë
Frequentie

Wie
Frequentie

Wie
Frequentie

Wie
Acties Vermogen Gas Stookolie Gas Stookolie Gas Stookolie

Uitvoeren van de 
installatie

onder de verantwoordelijk heid 
van een erkend technicus

onder de verantwoordelijk heid 
van een erkend technicus

onder de verantwoordelijk heid 
van een erkend technicus

Eerste  
indienststelling

P < 100 kW

eenmalig erkend technicus

eenmalig erkend verwarmings installateur
eenmalig erkend technicus  

of controleorganisme
P ≥ 100 kW

eenmalig
erkend verwarmings-
installateur, EPB-energieadvi-
seur of controle organismeP ≥ 400 kW eenmalig controleorganisme

Periodiek onderhoud 2 jaar 1 jaar erkend technicus

Periodiek nazicht 3 jaar 1 jaar erkend technicus

Periodiek nazicht met 
onderhoud 3 jaar 1 jaar erkend technicus

Verwarmingsaudit

P ≤  100 kW (in Vl. & Wal.)
P <  100 kW (in Bxl.) 15 jaar erkend technicus 15 jaar erkend verwarmings-

installateur 15 jaar
nog niet verschenen in het 
Belgisch StaatsbladP > 100 kW (in Vl. & Wal.) 

P ≥ 100 kW (in Bxl.)
of meerdere ketels

15 jaar auditeur 15 jaar EPB-energieadviseur 15 jaar
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Soms stak het lot de muziekscene een 
handje toe. Zou het toeval geweest zijn 
dat de muzikant die de gitaarsolo zou 
verzorgen op ‘Baker Street’ (1978) van 
Gerry Rafferty forfait gaf? Hierdoor 
schonk Raphael Ravenscroft – die 
toevallig rondhing in de studio – dit 
nummer de beste saxsolo aller tijden. 
Of bofte de Britse groep Hot Chocolate 
gewoon toen hun producer in 1975 
besloot om ‘You Sexy Thing’ toch  
een kans te geven op de B-kant van 
een singeltje waar we anders nooit 
meer iets van gehoord zouden 
hebben? Zouden we ooit ‘I Got You 
Babe’ hebben gehoord als Sonny  
Bono niet zo smoorverliefd was 

geweest op zijn vrouw Cher, die zich  
in 1965 nog niet overgaf aan tattoos, 
paparazzi en botox. 
 
talent
De liefde was minder groot tussen Ike 
en Tina Turner. Ike werd in mei 1973 
beschuldigd van echtelijk geweld tegen 
zijn vrouw Tina.  
Toch danken we de energie-explosie 
van Nutbush City Limits aan het banale 
feit dat Tina opgroeide in het boeren-
gat Nutbush Tennessee waar geen ‘city 
limits’ of gemeentegrenzen stonden 
aange geven. Toeval zal ongetwijfeld 
meegespeeld hebben om de hits tot de 
galerij van de ‘om-nooit-te-vergeten-

songs’ op te tillen. Toch blijkt uit deze 
superhits dat toeval pas verzilverd 
wordt als het in handen komt van 
vakbekwaam talent. 

Om het met de woorden van Fun Boy 
Three & Bananarama te zeggen:  
‘It Ain't What You Do It's The Way That 
You Do It’. En daar 
weet u, drager 
van het 
Cerga-
kwaliteits-
label, 
alles 
van!

blunder in beeld
Opgepast… voor de waarschuwing! Men heeft zich veel moeite getroost 
om de bewoners van dit gebouw te waarschuwen... wel in 3 talen. Harry 
Dewulf, zaakvoerder van Maertens bvba uit Oostende, wees ons op het 
enorme contrast met de wel zeer onveilige installatie. Hij stuurde ons 
deze blunder toe, goed voor een Bongo GASTRONOMIE.

Met veel plezier doen we u bij deze Cerga.news een leuke cd cadeau. 
zoals u ziet, hebben we geen moeite gespaard bij de selectie. De meeste hits 
zijn klappers uit de laatste decennia die elk op hun eigen manier een plaats 
verworven hebben in het collectief geheugen. 

It’S the way  
that yOu dO It!

Ike & Tina Turner

wIn een bOngObOn! 

Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? 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 84,90 euro).  

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