
Leer hoe je een expert in waterbehandeling wordt

BWT opleidingen 2017



De modernste watertechnieken

   waterfiltratie
   waterontharding
   kalkneutralisatie
   UV-systemen
   en nog veel meer...

BWT België bouwde al 50 jaar expertise op in water- 
behandeling. We zijn aanwezig in de industrie, chemie, 
zorgsector en uiteraard op de huishoudelijke markt. 

Maak gebruik van deze expertise, wij delen ze graag 
met u.

Opleidingen

BWT biedt u zowel praktische als theoretische  
opleidingen aan:
- sanitaire waterbehandeling
- onderhoud
- indienstname

Uw professionalisme een trapje hoger.

Aanvraag, inschrijving en betaling

Op de rugzijde van dit document vindt u een  
aanvraagformulier. Dit ingevuld document mag u faxen 
naar 0032.758.03.33 of e-mailen naar  
Laetitia.depestel@bwt.be.

BWT stuurt u dan een bevestigingsbrief met de  
betalingsvoorwaarden. Een opleiding kost 45euro voor 
een halve dag. Cursusmateriaal en lunch zijn in de prijs 
inbegrepen. Na betaling bent u definitief ingeschreven. 

Schrijf u vandaag nog in via 
www.bestwatertechnology.be.

Introductie

Ontdek waterbehandeling in al zijn facetten...

BWT opleidingen



Inleiding in de sanitaire & CV-waterbehandeling

   Productvoorstelling 
   Filtratie: zeeffilters, vervangbare filterelementen,  

tegenstroomspoeling, manuele en automatische filters
   Het principe van waterbehandeling
   Begrip: calcium, kalk
   Behandeling van stadswater
   Introductie op regenwaterrecuperatie
   Introductie op behandeling van CV-water

Deze module is toegankelijk voor iedereen met een  
basiskennis sanitair en/of centrale verwarming.

Maximum 10 personen per opleiding

Vervolgopleiding sanitaire waterbehandeling 

   Keuze van de waterverzachter
   Berekening van de waterverzachter: huishoudelijke  

toestellen en semi-industrieel 6000 - 7000
   Principe regeneratie
   Beschrijving werking van de klep
   Verschil in werking tussen kalkneutralisator en 

waterverzachter
   Regenwaterrecuperatie: UV-sterilisatie en chloordosering
   Omgekeerde osmose voor huishoudelijk gebruik 

* Om deze module te volgen moet u eerst module 1 hebben 
gevolgd. Indien u direct niveau 2 wilt volgen, vragen we u om 
online een korte vragenlijst in te vullen. 
Maximum 10 personen per opleiding

Theorie en praktijk combineren 

Onbekend is onbemind. Bent u toch nieuwsgierig naar behandeling van 
stads-, regen- en CV-water? School u dan om tot waterexpert!

Geniet als BWT VIP-installateur van gratis opleidingen 



Uw praktische kennis opkrikken

Hoe kan u een BWT-toestel opstarten? En daarna zelf het onderhoud hierop  
uitvoeren? Wij geven u de nodige tips voor een goede service.

Schrijf u in via www.bestwatertechnology.be

AQUADIAL

Opleiding onderhoud (namiddag) 

   Probleemanalyse en werkwijze
   Wateranalyse
   Onderhoud filters: F1, E1, Infinity M, A, AP
   Onderhoud waterverzachters AQA viseo, AQA perla A5X 

& A6X, AQUADIAL
   Onderhoud doseerpomp
   Reinigen: welke producten gebruiken?
   Kwaliteit van het zout
   Onderhoudskoffer
   Dienst na verkoop

Deze module is enkel toegankelijk voor installateurs met een  
gevorderde kennis over sanitaire waterbehandeling.
Maximum 6 personen per opleiding

Onderhoudskoffer verkrijgbaar bij BWT voor 184euro - 
GRP0065

Opleiding Indienstname (voormiddag)
   Indienstname filters
   Indienstname waterverzachters: AQA perla A5X & A6X, 

AQA viseo, AQUADIAL
   Indienstname van doseerpomp Bewados
   Principewerking waterverzachter - sturing
   Kleine herstellingen
   Normeringen
   Veelgestelde vragen
   Tips

Deze module is enkel toegankelijk voor installateurs met een  
gevorderde kennis over sanitaire waterbehandeling.
Maximum 6 personen per opleiding

Nieuw:
AQA perla 

A6X 

Nieuw:
AQA perla 

A6X 



Zet uw bedrijf in de kijker!

Wilt u uw installaties in een positief daglicht zetten? Zou u graag prospecteren 
via Facebook? Maar weet u niet goed hoe te beginnen? 

Deze opleiding is voorbehouden voor VIP-installateurs

Gebruik uw jaarlijks marketingbudget ten volle! 

BWT zet in 2017 extra in op naambekendheid bij de  
consument. Laat de kans dus niet voorbij gaan om u als 
BWT-installateur in de kijker te zetten. Of u uw bijdrage nu 
inzet voor werkkledij, online aanwezigheid, printreclame of 
aankleding van uw online of offline showroom...BWT helpt u 
graag verder. Naast de financiële ondersteuning kan u ook 
rekenen op advies. Maak hier dus zeker gebruik van! 

Spreek er over met uw regioverantwoordelijke!

Kom dan zeker naar de opleiding sociale media :)

   Hoe belangrijk is een website?
   Wat is de toegevoegde waarde als bedrijf om een online 

profiel te hebben? 
   Wat zijn de basisingrediënten van mijn online activiteiten 

als installatiebedrijf?
   Hoe werf ik klanten via mijn website?
   Hoe maak ik een online Facebookprofiel als bedrijf? 
   Wat zijn de mogelijkheden van communicatie via social 

media?
   Wat zijn de valkuilen van communicatie via social media?
   Welk budget voorzie ik voor mijn Facebookcampagne?
   Moet ik ook op Linkedin aanwezig zijn? 

Deze module is toegankelijk voor iedereen met een  
basiskennis van computer en internet.
Maximum 15 personen per opleiding

Nieuw!



Datum

Keuze 
aan-

duiden 
met X

Opleidingsniveau Prijs per persoon 
(BTW inclusief) Tijdstip

28/03/2017 Inleiding in de sanitaire & CV-waterbehandeling AM 45€ 8u30-12u00

28/03/2017 Vervolgopleiding sanitaire waterbehandeling PM 45€ 13u00-16u30

18/04/2017 Indienstname 45€ 8u30-12u00

18/04/2017 Onderhoud 45€ 13u00-16u30

09/05/2017 Inleiding in de sanitaire & CV-waterbehandeling AM 45€ 8u30-12u00

09/05/2017 Vervolgopleiding sanitaire waterbehandeling PM 45€ 13u00-16u30

30/05/2017 Indienstname 45€ 8u30-12u00

30/05/2017 Onderhoud 45€ 13u00-16u30

20/06/2017 Opleiding sociale media - Enkel voor VIP-installateurs 45€ 8u30-12u00

19/09/2017 Inleiding in de sanitaire & CV-waterbehandeling AM 45€ 8u30-12u00

19/09/2017 Vervolgopleiding sanitaire waterbehandeling PM 45€ 13u00-16u30

03/10/2017 Indienstname 45€ 8u30-12u00

03/10/2017 Onderhoud 45€ 13u00-16u30

17/10/2017 Opleiding sociale media - Enkel voor VIP-installateurs 45€ 8u30-12u00

Schrijf u in...

Vul ook uw algemene gegevens in op de pagina hiernaast 



Fax dit formulier naar 02/758 03 33 of scan het document en e-mail naar laetitia.depestel@bwt.be. 

Vul ook uw gegevens in...

Bedrijfsnaam

Naam

Voornaam

Telefoonnummer

GSM-nummer

E-mailadres

BTW N°

Handtekening
verantwoordelijke

Deelnemer 1

Naam

Voornaam

Deelnemer 2

Naam 

Voornaam

Deelnemer 3

Naam

Voornaam

Deelnemers

Ervaring 
0   Sanitaire waterbehandeling
0   Centrale verwarming
0   Geen van beide



De Best Water Technology-groep, in zijn huidige vorm, 
ontstond in 1990 en is in Europa marktleider op gebied 
van watertechnologie aan het gebruikspunt. Onze 3300 
medewerkers in 70 dochter- en deelondernemingen  
hebben één gemeenschappelijk doel: particuliere  
huishoudens, bedrijven, hotels, gemeenten en industrie 
met innovatieve technologieën bijstaan in hun dagelijks 
contact met water. Hierbij staat een 
maximum aan veiligheid, hygiëne 
en gezondheid centraal.

Duizenden service-
medewerkers,  
loodgieters, planners, 
architecten en  
hygiënedeskundigen  
vormen het partner-
netwerk van BWT. Of 
het nu aan de ingang 
van het leidingnet in een 
gebouw is (“Point of Entry”) 
of aan het gebruikspunt 
(“Point of Use”), BWT- 
producten “made in Europe” 
hebben hun kwaliteit reeds miljoenen 
keren bewezen. 

Met behulp van vooruitstrevende methoden, werken onze 
Research & Development-medewerkers voortdurend aan 
nieuwe processen en materialen om producten te  
ontwikkelen vanuit een ecologische én economische  
invalshoek. Een vermindering van het energieverbruik 
van producten en de daaruit voortvloeiende 
minimalisering van de CO2-uitstoot is het sleutelpunt 

voor al onze toekomstige ontwikkelingen. 

BWT - For You and Planet Blue, is 
onze missie om onze  
ecologische, economische en 

sociale verantwoordelijkheid op te 
nemen. Om onze klanten de beste 
producten, systemen, 
technologieën en diensten aan te 
bieden, op elk gebied van 
waterbehandeling en 
tegelijkertijd een waardevolle en 
noodzakelijke  

bijdrage te leveren om de 
natuurlijke grondstoffen van onze 

blauwe planeet te kunnen behouden. 

BWT – The Company

Fax dit formulier naar 02/758 03 33 of scan het document en e-mail naar laetitia.depestel@bwt.be. 

Scan de QR-code en consulteer onze video‘s:

BWT Belgium NV/SA

Leuvensesteenweg 633
B - 1930 Zaventem

Tel:  +32 2 758 03 10
Fax:  +32 2 758 03 33
E-Mail:  bwt@bwt.be

www.bestwatertechnology.be


