Halvårligt kun

2.000 kr.

Udarbejder du elrapporter?

Bliv medlem af
en forening,
der taler din sag
Få adgang til

* Kurser
* Ligesindende kollegaer
* Branchedage
* Nyhedsbreve
* Sundhedsforsikring m.m.
* Sparringspartnere i
forhold til el-eftersyn

Udarbejder du elrapporter?

Få bedre vilkår og indflydelse
- meld dig ind allerede i dag

Elrapporten er et vigtigt element, når huskøber vil tegne en ejerskifteforsikring. Men elinstallatørernes stemmer bliver ikke hørt på samme måde som de bygningssagkyndige, når Huseftersynsordningen skal ændres. Det vil Danske Bygningskonsulenter nu gøre noget ved.

Jeg startede med at udarbejde
el-rapporter tilbage i 2012, og i dag
har vi fire mand ansat, der udelukkende laver el-rapporter.
Elinstallatørens udfordinger
Elinstallatører i hele landet leverer
som udgangspunkt et fagligt godt
stykke arbejde i el-rapporterne.
Kim Boysen

Formand for
faggruppen El
Tlf.: 65431130
el@danskebygningskonsulenter.dk

I Danske Bygningskonsulenter vil
vi gerne stå for noget bedre. Vi vil
dygtiggøre os.
Derfor vil der jævnligt blive afholdt
kurser og faglige sammenkomster,
hvor du kan møde ligesindede og
få indflydelse på de politiske beslutninger, der har indflydelse på din
arbejdsdag.

Særligt tilbud om
medlemskab
Halvårligt kun

2.000 kr.

Selvom el-rapporten er en vigtig og
nødvendig del af Huseftersynsordningen, mener jeg ikke, at der er
nok fokus på vores udfordringer, når
Huseftersynsordningen revideres
med jævne mellemrum.
Hvorfor blive medlem?
Ved at melde dig ind i Danske
Bygningskonsulenter får du et stærkt
talerør til myndigheder, de bygningssagkyndige og forsikringsselskaberne.
Sammen kan vi få el-rapporten
højnet.
Bliv en del af et stærkt fællesskab!
Alene kan man meget,
men sammen kan vi endnu mere.

Foreningen Danske Bygningskonsulenter er en non-profit
brancheforening for fagfolk, der arbejder med huseftersyn
(Tilstands- og Elrapporter), tæthedsmåling og energimærkning.
Foreningen arbejder for etablering af branchestandarder
for arbejdets korrekte udførelse og gennem kursusaktivitet,
medlemsmøder, informationsaktiviteter og påvirkning af
lovgivningsarbejde.
Foreningen er medlemsbåren. Alle poster varetages af medlemmer, der vælges på foreningens årlige generalforsamling
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