Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

KURSOVERSIKT
2016
VURDERING AV FLISARBEIDER – NORMER, ESTETIKK OG SKJØNN
HVORDAN UNNGÅ REKLAMASJONENE?

Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker










Temaheftet – Vurdering av flisarbeider ihht NS3420 2012 (verdi 450,-)pdf
Temaheftet – KFB tolkning av fallproblematikk TEK-10 m analyser (verdi 400,-)pdf
Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Deltakeravgift kr 1950,- inkl kompendier etc
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
KFB AS
tgaa@byggkeramikk.no / www.basseng-skade.no
+47 90 05 17 10 / Svenstuveien 13, N-0781 Oslo
NO 989 274 880 MVA / Side 1 av 11

Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

UAVHENGIG KONTROLL,
FDV og DOKUMENTASJONSKRAV

Egnet for: Kontrollører, prosjekterende og utførende av søknadspliktige våtrom.
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker













Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
«Klipp og lim» dokumentasjon (fri bruk), legges ut elektronisk i Word i nettløsning
for nedlasting i etterkant av kurset.
Sjekkliste for prosjekterende med tegninger og skisseløsninger
Sjekkliste for utførende med tegninger og skisseløsninger
Sjekkliste for kontrollerende med tegninger og skisseløsninger (underlag for
kontrollerklæring)
Grunnlag for FDV dokumentasjon
Grunnlag for «som bygget dokumentasjon» (NS3600)
Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Deltakeravgift kr 1950,- inkl kompendier etc
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
KFB AS
tgaa@byggkeramikk.no / www.basseng-skade.no
+47 90 05 17 10 / Svenstuveien 13, N-0781 Oslo
NO 989 274 880 MVA / Side 2 av 11

Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

TILSTANDSANALYSE
og
SKADEVURDERINGER - VÅTROM

Egnet for: Verdi- og boligsalgstakstmenn, skadetakstmenn, vaktmester og
eiendomsforvaltere
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker










Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
«Klipp og lim» mal for vurderinger av våtrom dokumentasjon (fri bruk), (verdi kr
400,-).
Bom i fliskonstruksjonen - konsekvensanalyse
Basis for vurderingene?
Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Deltakeravgift kr 1950,- inkl kompendier etc
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
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Basseng- og skadetakst
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REKLAMASJONS- OG SKADETAKST
VÅTROM og FLISARBEIDER –
BEFARINGSHÅNDTERING OG TAKSTRAPPORTER

Egnet for: Takst- og skadetakstmenn, personer som jobber med reklamasjoner og
eierskifteforsikring.
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker



Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
«Klipp og lim» mal KFB - Reklamasjonstakst våtrom TEK10 - 010515 (fri bruk),
(verdi kr 400,-).





Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Deltakeravgift kr 1950,- inkl kompendier etc
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
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Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

HVA EN SELGER – OG KJØPER
MÅ VITE, OG BØR VITE,
VED SALG OG KJØP AV FLISER og TILBEHØR
Veiledning til troverdighet - og bedre salg!

Egnet for: Prosjekt – og butikkselgere som jobber med våtrom. Selvbyggere.
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker




Kompendiet - keramiske fliser - hva er det? i PDF (6 bilder pr side)
Temaheftet – Vurdering av flisarbeider ihht NS3420 2012 (verdi 450,-)pdf
Temaheftet – KFB tolkning av fallproblematikk TEK-10 m analyser (verdi 400,-)pdf





Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Deltakeravgift kr 1950,- inkl kompendier etc
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
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Basseng- og skadetakst
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Thomas Gude Aamodt

SVØMMEBASSENGER
KONSTRUKSJONER MED KERAMSIKE FLISER
GOD PLANLEGGING
og
DE BESTE PRODUKTENE ER ESSENSIELT FOR RESULTATET

Egnet for: interiørarkitekter, arkitekter, prosjekterende for basseng- og svømmeanlegg.
Byggherrer, drift- og forvaltningsansvarlige i bassenganlegg
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker











Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
Temaheftet – svømmebassenger – konstruksjoner med keramiske fliser (verdi
500,-)
Bom i fliskonstruksjonen – konsekvensanalyse
Utskifting av fliser / reparasjoner
FDV – forslag – oversikt, rengjøring etc.
Varighet ca. 6 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Deltakeravgift kr 3950,- inkl kompendier etc
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
KFB AS
tgaa@byggkeramikk.no / www.basseng-skade.no
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Thomas Gude Aamodt

HVA EN EIENDOMSMEGLER MÅ OG BØR VITE
OM VÅTROM OG GENERELLE FLISARBEIDER
EN ENKEL INNFØRING I TILSTANDSANALYSE

Egnet for: eiendomsmeglere, og salgsassistenter av bruktbolig
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker




Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
Temaheftet enkel tilstandsanalyse våtrom (verdi kr 400,-).
Bom i fliskonstruksjonen - konsekvensanalyse





Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
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Basseng- og skadetakst
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MORGENDAGENS VÅTROM
HVILKE KRAV OG MULIGHETER FORELIGGER?

Egnet for: interiørarkitekter/konsulenter, arkitekter, fagskole interiør, mur og flis
Kompendier, sjekklister og andre hjelpemidler – til kursdeltaker









Kompendiet i PDF (6 bilder pr side)
Temaheftet – Vurdering av flisarbeider iht NS3420 2012 (verdi 450,-)pdf
Temaheftet – KFB tolkning av fallproblematikk TEK-10 m analyser (verdi 400,)PDF
Sendes kun ut elektronisk
Varighet ca. 3,5 timer
For agenda – se eget oppsett
Kompendier etc. sendes ut elektronisk eller legges ut for elektronisk tilgang etter
kurset.
Tid og sted: Se kurskalender på www.basseng-skade.no, eller gjør separat avtale
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Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

Påmelding: Send epost til tgaa@byggkeramikk.no med STED – TID, org nr. og
kontaktperson/er med epost og mobil.

Faktura sendes KUN ut elektronisk (faktura sendes som bekreftelse ved påmelding, forfall
normalt 1-2 dager før kursstart).
Ikke oppmøte, eller avmelding siste uke før kurs, belastes dessverre med kr 750,- pga
faste utgifter, event sendes kompendier og dokumentasjon, da uten noen kreditering.
Skulle det bli endringer pga manglende deltagerantall (vanligvis min. 10), krediteres full
deltakeravgift.
Deltageravgifter – rabatter – spesielle avtaler - 3,5 t kurs
For NTF, avtalekunder og min. 5 fra ett firma kr 1750,-/pers.
Agendaer kan avvike litt fra forelesningen
Standard kursoppsett for kurs
KURS
Oppstart

Ferdig (ca)

MORGEN

Kl 12:00

kl 8:30

KURS 1
LUNCH - enkel lunch
Kl 12:10
Kl 12:50
NB også for deltagere som bare er påmeldt ett kurs, men det MÅ gis beskjed om lunch
ønskes eller ikke
ETTERMIDDAG

Kl 13:00

Kl 16:30 (Senest)

KURS 2
Middag
Kl 16:10
Kl 17:20
«MIDDAG» Pizza, bagetter el.l. for de som skal ha kveldskurs – MÅ gi beskjed om
middag ønskes eller ikke
KVELD

Kl 17:30

Kl 21:00

KURS 3
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Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

PRISER - Internseminar – inklusive kompendier (ikke mva belagt)
For ett kurs: 08:30 -12:00 eller 13:00-16:30 kr 13.500,-/kurs
For kveldskurs 17:30-21:00, kr 16.000,For 2 sammensatte kurs (morgen og ettermiddag - 08:30 – 16:30), kr 20.000,For 3 sammensatte kurs (morgen, ettermiddag og kveld - 08:30 - 21:00), kr 30.000,Lokaler, prosjektor, flippover og bespisning holdes av kunde.
For alle kurs kommer reiseutgifter og diett / overnatting i tillegg (ikke mva belagt).
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Basseng- og skadetakst
Kompetansesenteret for Byggkeramikk
Thomas Gude Aamodt

Jeg ønsker dere velkommen til spennende kurs – og tror jeg kan garantere et
lærerikt og positivt utbytte!
Ta gjerne kontakt for spørsmål – send fortrinnsvis e-post

Basseng- og skadetakst

Thomas Gude Aamodt
tgaa@byggkeramikk.no / 900 51 710
Mer enn 40 års erfaring med fliser og konstruksjoner
Spesialkompetanse; Reklamasjon- og skadetakst
VÅTROM - FLISKONSTRUKSJONER - BASSENGER
Prosjektering, kontroll, skader og reklamasjoner
Sertifisert instruktør i våtromsnormen(BVN)
Kursholder i alle disse temaer og litt til
For komplett CV – vennligst ta kontakt pr epost

Se gjerne www.basseng-skade.no
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