
Normalisatie: de wereld op één lijn

NEN Connect Bouwbesluit
 

Uw Bouwbesluitnormen altijd 
 actueel & online



Het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit zijn aan verandering onderhevig. En daarmee de 

normen die via de bouwregelgeving worden aangestuurd. U weet hoe belangrijk het is om over de 

juiste informatie te beschikken. NEN Connect kan u daarbij uitstekend helpen.

Het gemak van NEN Connect Bouwbesluit

Prettig werken betekent dat u altijd toegang heeft tot   

de meest actuele normen. Maar het bijhouden van alle 

wijzigingen is een enorme klus, zeker in de bouwbranche 

waar veel normen gelden. Met NEN Connect Bouwbesluit 

beschikt u altijd online over de meest actuele Bouw

besluitnormen en andere relevante normen, zoals praktijk

richtlijnen. Zonder dat u er naar om hoeft te kijken.  

U kunt alle normen uit uw Bouwbesluitcollectie volledig 

online inzien en printen. 

Bovendien wordt u wekelijks of maandelijks per email 

geattendeerd op updates binnen uw normen collectie.  

Wel zo makkelijk!

Bent u bezig met een project waarbij u nu behoefte  

heeft om een oudere versie van een norm te raadplegen?  

Dat kan uiteraard ook met NEN Connect Bouwbesluit.

Naast het raadplegen van de volledige tekst van uw 

 Bouwbesluitnormen, kunt u ook zoeken binnen de 

 biblio grafische gegevens van alle normen die NEN  

uitgeeft en deze via een uitgebreide preview bekijken. 

Door middel van maatwerk is het altijd mogelijk om  

deze toe te voegen aan uw collectie.

NEN Connect Bouwbesluit 
Uw Bouwbesluitnormen altijd 
 actueel & online 



5 redenen om te kiezen voor  NEN Connect 

 Bouwbesluit

Er zijn veel redenen om te kiezen voor deze gebruiks

vriendelijke dienst. We hebben de belangrijkste voor u  

op een rijtje gezet.

1 Zekerheid

U beschikt altijd over de meest actuele normen. Zo blijft u 

uptodate! Dat is een prettig gevoel. Natuurlijk kunt u ook 

de ingetrokken Bouwbesluitnormen raadplegen, wanneer 

dat nodig is.

2 Gemak

Al uw normen zijn 24 uur per dag overal online beschikbaar. 

Uiteraard kunt u ook alle normen printen. Plus dankzij de 

uitgebreide gebruiksvriendelijke zoekfunctie vindt u altijd 

gemakkelijk wat u zoekt. Dat betekent efficiency.

3 Continuïteit

U heeft inzicht in de wijzigingen binnen uw collectie door 

een wekelijkse of maandelijkse email.

4 Controle

U houdt altijd de controle over de collectie door vooraf 

vastgestelde jaarkosten.

5 Besparing

NEN Connect Bouwbesluit neemt u de zorg uit handen. 

U kunt zich volledig op uw kerntaken concentreren. Dat 

scheelt tijd én geld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de NEN Connect Bouwbesluit, 

neem dan contact op met NEN Klantenservice via 

 telefoon 015 2 690 391, per email klantenservice@

nen.nl of kijk op www.nen.nl/nenconnectbouwbesluit.

“Als je een papieren exemplaar van een  

norm hebt en er zijn wijzigingen loop je  

altijd achter.”

Rien de Rijke - Adviseur bouwconstructies Gemeente Zoetermeer



Speciaal voor de bouwsector zijn er verschillende standaardpakketten van normen. Zo kunt u 

kiezen welke collectie het meest voor u van toepassing is. 

NEN Connect Bouwbesluit 
Passende pakketten voor de hele 
bouwkolom 

NEN Connect Bouwbesluit Totaal

Bent u verantwoordelijk voor het toetsen van de  haal  

baarheid bouwplannen? Of geeft u advies op allerlei 

ver schillende bouwvlakken? Dan is het belangrijk dat u 

beschikt over alle actuele (en ingetrokken) Bouwbesluit

normen. Met NEN Connect Bouwbesluit Totaal heeft u al  

de Bouwbesluitnormen en andere relevante normen, zoals 

praktijkrichtlijnen in huis: van constructienormen tot en met 

installatienormen en van de norm voor  oppervlaktebepaling 

tot en met energiezuinigheidsnormen. Kortom, het hele 

Bouwbesluitscala staat compleet tot uw beschikking.  

U en uw collega’s hebben de zekerheid dat u altijd alles 

online kan raadplegen. U bent compleet voorzien. 

NEN Connect Bouwbesluit Totaal kunt u gebruiken als 

juridisch en praktisch naslagwerk. Dit pakket is daarom 

onmisbaar voor o.a. de grote bouwbedrijven, gemeenten, 

adviesbureaus en gecertificeerde bouwplantoetsers.

Kijk voor meer informatie en voor de complete inhoud van 

dit pakket op: 

www.nen.nl/nenconnectbouwbesluittotaal.  

NEN Connect Bouwbesluit Constructeurs

Als constructeur heeft u dagelijks te maken met  construc 

tieve berekeningen. Er wordt erop vertrouwd dat u de  veilig 

heidsmarges toetst en bewaakt. De voorschriften  rondom 

constructies veranderen echter regelmatig. Dit gebeurt bij 

het berekenen van de haalbaarheid van het ontwerp tijdens 

de conceptfase, maar (soms) ook tijdens de bouwfase. Om 

faalkosten te vermijden is het daarom belangrijk dat u als 

vraagbaak beschikt over de actuele normen. 

Het profiel NEN Connect Bouwbesluit Constructeurs is 

hierdoor uiterst geschikt voor u. U kunt de actuele con

structienormen gemakkelijk online raadplegen. Dit biedt 

echt een uitkomst! Bent u al voorbereid op de Eurocodes? 

Met NEN Connect Bouwbesluit Constructeurs bent u 

verzekerd van alle Eurocodes. Deze Europese normen voor 

constructieve veiligheid zijn met het aankomende Bouw

besluit van toepassing. 

Kijk voor meer informatie en voor de complete inhoud   

van dit pakket op:  

www.nen.nl/nenconnectbouwbesluitconstructeurs. 
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NEN Connect Bouwbesluit Bouwfysica

Een goed binnenklimaat is voor u als bouwfysicus een 

voorwaarde. De gezondheid van een gebouw kent vele 

bouwfysische eisen. Om dat allemaal bij te houden is een 

behoorlijke klus. Met NEN Connect Bouwbesluit Bouwfysica 

heeft u relevante normen online staan en worden ze voor  

u automatisch beheerd. Zo heeft u er geen omkijken naar.  

U vindt in dit pakket de normen voor ventilatie, geluid,  

vocht, daglicht, etc.

Kijk voor meer informatie en voor de complete inhoud van 

dit pakket op: 

www.nen.nl/nenconnectbouwbesluitbouwfysica. 

NEN Connect Bouwbesluit Installaties

Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van instal

laties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw 

werk goed te kunnen doen, wilt u precies weten welke eisen 

er worden gesteld aan de installaties. Dit brengt een hoop 

uitzoekwerk met zich mee. 

Om dit alles in goede banen te leiden is er NEN Connect 

Bouwbesluit Installaties. Hiermee heeft u onder andere 

beschikking over normen met betrekking tot gasinstallaties, 

elektrische installaties, energieprestatie, waterinstallaties, 

brandveiligheidsinstallaties, etc. Zo heeft u alle relevante 

normen in huis.

Kijk voor meer informatie en voor de complete inhoud van 

dit pakket op: 

www.nen.nl/nenconnectbouwbesluitinstallaties. 

NEN Connect Bouwbesluit Brandveiligheid

Heeft u in uw werk te maken met eisen die de bouw

regelgeving stelt aan brandveiligheid? Bij een onderwerp  

als brandveiligheid is het essentieel om op de hoogte te zijn 

van de laatste eisen en normen en hier tijdig op in te spelen. 

Het Bouwbesluit geeft in een aantal hoofdstukken  specifieke 

eisen met betrekking tot brandveiligheid. Zo moet u 

rekening houden met ontvluchten, constructies, installaties, 

compartimentering en materiaalgebruik. Brandveiligheid is 

een complex onderwerp. Normen bieden u antwoord op de 

vraag: ‘Hoe kan ik voldoen aan de brandveiligheids eisen?’. 

Met NEN Connect Bouwbesluit Brandveiligheid heeft u 

toegang tot de actuele brandveiligheidsnormen. 

Een greep uit de normencollectie: brandveiligheid voor 

gebouwen, brandveiligheid van bouwmaterialen, brand

overslag, brandbeveiligingsinstallaties, ontvluchten, etc.

Kijk voor meer informatie en voor de complete inhoud van 

dit pakket op: 

www.nen.nl/nenconnectbouwbesluitbrandveiligheid. 

NEN Connect Bouwbesluit Architecten

Van een (bestaande) ruimte maakt u altijd iets uniek. Uw 

ontwerp is eigenlijk uw handtekening in de openbare ruimte. 

Het is niet alleen belangrijk dat uw ontwerp esthetisch,  

maar ook functioneel goed in elkaar zit. 

Vanzelfsprekend moet uw ontwerp voldoen aan de eisen van  

het Bouwbesluit. Om bouwtekeningen niet steeds aan te 

passen en de faalkosten te voorkomen, is het daardoor van 

belang dat uw ontwerp is gebaseerd op de actuele eisen. 

Met normen kunt u aan die eisen voldoen. Speciaal voor u  

is er daarom NEN Connect Bouwbesluit Architecten. In de 

collectie zitten alleen de normen die u hoofdzakelijk nodig 

hebt. Denk hierbij o.a. aan normen voor oppervlaktebe

paling, grondslagen van constructies, energiezuinigheid, 

 geluidwering, brandveiligheid, isolatie, ventilatie, etc. 

Uiteraard kunt u de ingetrokken Bouwbesluitnormen ook 

consulteren, als dat nodig is. 

Kijk voor meer informatie en voor de complete inhoud van 

dit pakket op: 

www.nen.nl/nenconnectbouwbesluitarchitecten.
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