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EEN WEBSITE ONTWIKKELEN VOOR EEN 

INSTALLATIEBEDRIJF 

 

Een website, jouw bekendheid In dit deel van de cursus Drinkwater en sanitair  leer je een 

website  bouwen voor een installatiebedrijf. Je gaat zelf een website 

schetsen met kleuren en filmpjes  en vervolgens bouw jij je eigen 

website.  

 

Om deze taken uit te voeren leer je een website bouwen in een 

speciaal computerprogramma.  

 

Deze opdrachten en handelingen horen allemaal bij je 

profielmodule. 

 

Deze opdrachten en handelingen horen allemaal bij je 

profielmodule. 

 

Voordat jij een website bouwt ga je 

onderzoeken 
 

 

 

Kennen en kunnen  In deel 1 van de cursus Drinkwater en sanitair  heb je geleerd om een 

filmpje op te nemen en te monteren en een digitale poster te 

ontwerpen. We gaan in dit deel, deel 2 een stapje verder met het 

bouwen van een website.  

 

Je voert de volgende taken uit: 

• Luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en deze 

uitvoeren. 

• Teksten, beelden en filmpjes selecteren, toevoeg en importeren. 

• Pagina's en subpagina's maken. 

• De zichtbaarheid en volgorde van een pagina veranderen. 

• Widgets toevoegen en aanpassen.  

 
 

Kennen en kunnen 
 

 

Praktijkopdracht In dit deel ga je een website schetsen en bouwen voor een 

installatiebedrijf.  

 

Aan de slag 
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GEBOUWRIOLERING 

 

Onderdelen in de binnenriolering  De gebouwriolering bestaat uit de volgende leidingdelen (vanaf de 

aansluiting op een sanitair lozingstoestel tot de gebouwaansluiting): 

• De ontspanningsleiding zorgt voor beluchting en ontluchting van 

de leidingen. 

• De toestelleiding is de afvoerleiding waarop één lozingstoestel is 

aangesloten, bijvoorbeeld een wastafel. 

• De verzamelleiding is de liggende leiding die toestelleidingen 

verbindt met een standleiding. Onder de vloer van de begane 

grond, vangt de leiding het huishoudelijk afvalwater en 

hemelwater op. De leiding loost dit weer op de buitenriolering. 

• De standleidingen liggen in het verlengde van de 

ontspanningsleiding. 

• De gebouwaansluiting is de overgang van de binnenriolering op 

de buitenriolering, buiten het gebouw. 

 

 

 
Gebouw binnen de perceelgrens  

(bron: Bouwbesluit)  
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DE DOUCHE 

 

Twee uitvoeringen douche  Een douchevloer komt in twee uitvoeringen voor: 

• in een verdiept gedeelte in de vloer (gelijkvloers) 

• in een douchebak 

 

 
Lage douchebak 
 

 

Verdiept deel in de vloer  Bij nieuwbouw neem je de douche en de douchesifon meteen in de 

vloer op. 

 

De vloer van de douche is verdiept en iets op afschot gemaakt. Een 

afschot is een helling in de vloer waardoor het water wegloopt. In 

het laagste punt in de vloer is een douchesifon aangebracht. 

 

Deze douchesifon is meestal van pvc of pe met een rvs-deksel 

(roestvast staal). Omdat de sifon in de vloer zit, heeft de douchesifon 

een kleine bouwhoogte. De sifon heeft ook een ingebouwd 

waterslot en zit direct op de toestelleiding. 

  
Douchesifon gestort in beton  
 

 
Douchesifon (bron: Geberit)  
 

De sifon bestaat uit twee delen. Het onderste deel stort je samen 

met de leidingen in het beton. Het bovenste deel van de sifon lijm 

of schroef je op het onderste deel. Daarbovenop plaats je dan de 

rvs-deksel met openingen voor het douchewater. 

 

Een luxe uitvoering is de douche vloergoot. Een douchegoot is een 

stijlvolle vervanging van een sifon met rvs-deksel. De douchegoot 

zorgt ervoor dat het water uit de douche wegstroomt. De goot 

plaats je tussen de wand en de vloer van de douche. De afschot van 

de douche loopt daar naar toe. Er zijn verschillende strakke design-

uitvoeringen te koop. 

 

  

Vraag 

 12  Welke twee uitvoeringen zijn er van een douchevloer? 

 
1    

 

 
2    
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Ontbramen gaat het beste als je de buis in een bankschroef klemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ontbraammes 
 

Ontbramen 
 

Buis ontbramen 
  

 

Buigen kunststof buis  Het buigen van buizen is bij veel kunststof materialen mogelijk. 

 

Er zijn twee manieren om kunststof buis te buigen: 

• Koud buigen met de hand is bij pe en meerlagenbuis de meest 

gebruikelijke manier. 

• Pvc of pe verwarm je met een heteluchtföhn. Je buigt met 

behulp van een mal. Een mal is voorwerp waarmee je meerdere 

keren dezelfde bocht kunt maken. 

 

 
Bocht buigen 
 

 
Heteluchtföhn (bron: Rehau)  
 

 
 Koudbuigen met de hand (bron: Rehau)  
 

 Vraag 

 20  Op welke manier kun je kunststof buis buigen? 
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WARMTETERUGWINNING ONTWERPEN 

 

Zelf bedenken  Je ontwerpt een warmteterugwinning in de douchebak. Bekijk het 

voorbeeldontwerp. Je kunt het voorbeeldontwerp verbeteren of een 

eigen ontwerp maken. Vraag aan de docent materialen om mee te 

experimenteren. 

 

Zoek op internet informatie om je te oriënteren op de werking van 

de warmteterugwinning (WTW). Gebruik bijvoorbeeld in Google de 

zoekterm douche WTW. 

 

 

 

Experiment  Je kunt op verschillende manieren aan je ontwerp werken: 

• Maak een CAD-tekening van je idee. 

• Voer je eigen idee uit. 

• Onderzoek of er warmteoverdracht is en wat het verschil is bij 

verschillende materialen. 

  

  

Ribbelbuis Koppeling 
 

 
Voorbeeld van een WTW ontwerp 
 

 Warmtegeleiding [W/m.K]  

Pp 0,35 

Pe 0,43 

Pvc 0,16 

Koper 401 

Staal 50 

Rvs 27 
 

 • Maak foto’s met een warmtebeeldcamera van de WTW in actie. 

• Leg een circulatieleiding aan met een pomp aangesloten op de 

WTW. 

• Sluit sensoren aan en monteer ze om de watertemperatuur uit 

te lezen. 

 

  


