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12.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de eisen beschreven waaraan de VMRG Zonwering bedrijven voor
binnenzonwering moeten voldoen. Dit onderdeel bevat een schat aan nuttige informatie. De
VRMG geeft hier de huidige stand van zaken omtrent de actuele zonwering- en
daglichtregeling weer. De doelgroep voor de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen bestaat uit o.a.
opdrachtgevers, architecten, aannemers, onderwijs-instellingen, toeleveranciers, applicateurs,
gevelbouwers en VMRG Zonwering bedrijven.

12.1.1 Wat is VMRG zonwering?
VMRG Zonwering bedrijven houden zich op een professionele manier bezig met het produceren
en/of leveren en monteren van zonwering- en daglichtregeling voor utiliteit-, renovatie- en
woningbouwprojecten. Deze bedrijven worden jaarlijks gekeurd op de VMRG Kwaliteitseisen en
Adviezen Zonwering, hebben een VMRG Zonwering certificaat en zijn te herkennen aan het
VMRG Zonwering logo.

Het VMRG Zonwering bedrijf heeft kennis en ervaring in het projectmatig toepassen van
zonwering- en daglichtregelingen bij de meest uiteenlopende gebouwen en zijn daardoor in
staat, opdrachtgevers van optimale adviezen te voorzien. Zij beschikken over adequate ontwerpen tekenmogelijkheden en kunnen hun adviezen met tekeningen ondersteunen. Wij noemen

dit advies op maat.
De bedrijven beschikken tevens over een adequate service- en onderhoudsafdeling welke op
effectieve wijze in het hele land service kan verlenen.
Alle VMRG Zonwering bedrijven zijn VMRG partner, hierdoor ontstaat een goede samenwerking
met de gevelbouw, dit is belangrijk omdat zonwering steeds meer een integraal onderdeel is
van de gevel. Wij adviseren de bestekschrijvers de volgende tekst op te nemen: "De zonwering
dient te voldoen aan de vigerende VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen®, aan te tonen door
middel van een geldig VMRG Zonwering certificaat."

12.1.2 Waarom deze kwaliteitseisen?
De markt heeft behoefte aan een kwaliteitsborging. De eisen, die de overheid maar ook
de opdrachtgevers terecht aan installaties stellen, worden steeds hoger. Bovendien worden
de installaties gemonteerd op gevels en gevelelementen waaraan ten aanzien van constructie
en afwerking, strenge eisen worden gesteld. Om nu juist de afnemers duidelijkheid te
verschaffen over wat de branche onder kwaliteit verstaat zijn kwaliteitseisen daarvoor het
middel bij uitstek.
Deze VMRG Zonwering kwaliteitsborging bevat veel adviezen en geeft opdrachtgevers
de mogelijkheid eisen te stellen aan zonwering- en daglichtregeling, die niet onder doen voor
de eisen die voor de gevelconstructie gelden. Dit betekent een verhoging van de kwaliteit van
het gebouw en het comfort van haar gebruikers.

12.1.3 Zonwering wordt steeds belangrijker
Zonwering kan een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van de gestelde doelen voor
energiebesparing zoals gesteld door de Europese Unie (EPBD). Een correct geïnstalleerd
en geautomatiseerd zonweringsysteem kan de belasting door verwarming en koeling
verminderen met 20 tot 40 procent, afhankelijk van het raamoppervlak en façade-inrichting.
Aangezien verwarming en koeling primaire energie kost, kunnen potentiële besparingen op CO2
een significante bijdrage leveren. Ook blijkt uit diverse onderzoeken dat regelbare zonwering
een significante verbetering geeft ten aanzien van productiviteit, zowel in kantoor- als
onderwijsomgeving. Eveneens is aangetoond dat het welbevinden in woon- en zorggebouwen
wordt verhoogd.

