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Woning niet zwaarder belast
na groene verbouwing
Het kadastraal inkomen van een
woning stijgt niet omwille van
investeringen in zonnepanelen,
isolatie of een energiezuinige
verwarmingsketel. Dat staat
in een nieuwe rondzendbrief
aan de belastingsadministratie:
energiebesparingsmaatregelen
worden vrijgesteld van een
verhoging van het kadastraal
inkomen. Woningen mogen niet
hoger getaxeerd worden omdat
ze energiezuiniger gemaakt zijn.
Volgens de rondzendbrief moet er een onderscheid gemaakt worden tussen
verbouwingen die echt het comfort in een woning verhogen en maatregelen voor
energiebesparing. Het kadastraal inkomen gaat enkel omhoog na verbouwingen die
voor een bijkomend comfort zorgen: bijvoorbeeld een extra badkamer installeren,
centrale verwarming aanleggen of een zolderkamer tot slaapkamer ombouwen.
Het kadastraal inkomen gaat niet omhoog na verbouwingen die enkel dienen om
energie te besparen.
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De rondzendbrief geeft enkele concrete voorbeelden van energiebesparende
verbouwingen die niet tot een verhoging van het kadastraal inkomen leiden. Het
gaat onder meer om de vervanging van een oude verwarmingsketel door een
energie-besparend model, de vervanging van glas door dubbel of drievoudig glas,
de isolatie van het dak, de muren of de vloeren, alle werken om een woning om
te bouwen tot een passiefhuis,…
Daarenboven blijkt dat de investering om een woning te isoleren
dankzij de belastingvoordelen en premies in geen tijd is terugverdiend!
Kies voor gezond en ecologisch bouwen met btech: alle isolatieproducten
vindt u terug in hoofdstuk G van onze cataloog.

Klokroosters
Gronddoek
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Acties van de maand

in de kijker

Acties van de
maand :

Buiten aan de slag met btech

01/03 - 30/04/2010: reXon
01/02 - 31/12/2010: Derbigum
winkeloplossingen
01/04 - 30/04/2010: GOOTAS

Minder onkruid dankzij Lobrene gronddoek

ACTIE

reXon actie
01/03 – 30/04/2010

Bij aankoop van 4 dozen reXon producten ontvangt u een gratis inox
thermosfles. Deze actie loopt tot en
met 30 april 2010 en geldt voor de
aankoop van 4 dozen: 311 isolatieschuim high volume, 321
isolatieschuim
multiposition 360°
en 341 montageschuim
NBS. De bussen
werden vernieuwd
voor een optimaal
gebruiksgemak.

ACTIE

GOOTAS: 90 + 10 gratis
01/04– 30/04/2010
Bestel in april 2010 bij btech 90 geulen
GOOTAS en ontvang er 10 gratis. Deze
geulen in polyesterbeton beschikken
over een verbeterd U-profiel.
Actie geldig tot eind
april 2010.

LOBRENE® is een geweven gronddoek in polypropyleen die een goedkope
en milieuvriendelijke oplossing biedt voor een breed
gamma van toepassingen in de tuin. Het doek
LOBRENE® wordt gebruikt als gronddoek
om potten op te plaatsen, voor bloembakken
en als onkruidremmer. (cataloog F20)

Vlotte waterafvoer met geulen in polyesterbeton
Geulen of afvoerkanalen zorgen voor een
vlotte afvoer van alle overtollige regenwater.
Het polyesterbeton is licht en dus makkelijk te
verwerken. Bovendien weerstaan ze uitstekend
aan afslijting en bijtende vloeistoffen. Een geul in
polyesterbeton voor huis- en tuintoepassingen,
zorgt dat na een regenbui geen plassen of
modder achterblijft op uw terras of oprit. btech
levert een ruim assortiment geulen, gietijzeren
of verzinkte roosters, afsluitplaatjes,… (cataloog F8-F9)

btech klokroosters in PVC en metaal
btech verdeelt een ruim assortiment bodemuitrusting voor zowel privé- als publieke doeleinden: vloergoten, balkon- en vloersifons,
kaders met deksel of rooster, toezichtputten
voor regenwaterafvoer, … Er zijn klokroosters
verkrijgbaar in PVC, gietijzer en aluminium, dit
in verschillende afmetingen en met onder- of
zijuitlaat. (cataloog E6, F15 – F16)

btech bouwt…
Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs! U kan de
werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html

NIE

Prijswijzigingen
Produkten

Datum

Prijswijziging

Fermacell

01/04/’10

+ 5%

UW

16/03/2010

nieuws

balvaste plafonds OWA
construct® bws systeem

produkt van de maand

NIEUW
Greystone
Bouw- en tegelelementen
Dankzij de productlijn van GSI Greystone is het mogelijk om elk bad, wastafel of
douche af te werken met tegels, mozaïek, natuursteen of een stuclaag.

OWAcoustic® plafondtegels in het balvaste
OWAconstruct® bws systeem vormen een
stevig en akoestisch geheel, hierdoor kunnen
ze de impact van basket-, volley- en
voetballen opvangen. Het systeem houdt
de tegels op zijn plaats, vangt de krachten
op en regelt de akoestiek.
Hierdoor is het uitermate geschikt voor turnzalen, sporthallen en ziekenhuizen.

De GSI bouw- en tegelelementen zijn XPS isolatieplaten aan beide zijden voorzien van een speciale gemodificeerde cementmortel versterkt met glasvezel.
Zodat dit de ideale ondergrond vormt om deze onmiddellijk te betegelen.
Het gewafelde oppervlak zorgt voor een
betere aanhechting. De GSI bouw- en
tegelelementen dienen voor de
afbouw van niet dragende
wanden, bad, douches,
wastafels, keukens kortom
alles die met vochtige
ruimten te maken heeft.

ISOVER in een groen kleedje
Duurzaam bouwen is
goed isoleren, door
middel van de meest
performante producten in glaswol. Daarom krijgen volgende
ISOVER topproducten een opvallende
geel-groene verpakking met duidelijke vermelding van de lamdawaarde: Isoconfort
35, Isoconfort 32, Comfortpanel 32, Multimax 30, Mupan Façade,…

Welkom bij btech
In maart is Veerle
Verlinden gestart
bij btech. Veerle
versterkt de logistieke afdeling en
is verantwoordelijk
voor de planning
van de transporten en logistieke service.
We wensen Veerle veel succes!

1. Bouw- en tegelelement: lichte, watervaste en warmte-isolerende
bouwplaten voor toepassingen in de badkamer en de keuken.
2. Badombouw tegelelement: voor een snelle ombouw van het bad of douche.
Het badombouw element is voorzien van in de hoogte verstelbare voetjes.
3. Hoekelement: voor het eenvoudig wegwerken van buizen en leidingen.
4. Design bouw- en tegelelement: om zeer gemakkelijk flexibele vormen uit te
voeren voor de wand- en douche ruimten, gebogen wastafels …
5. Douchebodemelement: voor het vervaardigen van een vlakke inloopdouche,
met een horizontale of verticale afvoer (inclusief afvoersysteem).
Alle toebehoren zoals slagpluggen, wapeningsband, afdichtingsband,
muurafdichting, profielen,… zijn eveneens beschikbaar via btech.

Vakantieregeling 2010
btech is gesloten op:
maandag 5 april, maandag 3 mei,
donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei
en maandag 24 mei 2010.
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