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Het Verbond van de GlasIndustrie  

groepeert de Belgische ondernemingen die,  

op industriële schaal, glas produceren en/of verwerken 
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50% van de binnen 10 jaar verkochte producten bestaan nu nog niet. 
 
 
 

Jean-François Heris 
  

PRESIDENT & CEO AGC GLASS EUROPE 
PAST-PRESIDENT FIV 

PRESIDENT UWE 
 



EEN WAAIER VAN BEGLAZINGEN 

4 



BELGISCH GLAS 
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HET MATERIAAL 
 Glas is een natuurlijk, mineraal en inert materiaal dat gefabriceerd wordt uit 3 

basisgrondstoffen  
 Siliciumoxide (SiO2) 

 Hoofdelement afkomstig uit zand of kaoliniet 

 Natriumoxide (Na2O) 
 Afkomstig van de ontleding van natriumcarbonaat. Dit carbonaat is gemaakt hetzij van 

natuurlijke carbonaten hetzij van zeezouten en kalksteen via het Solvay-procedé 

 Calciumoxide (CaO) 
 Afkomstig van afbraak van kalksteen of dolomiet 

 

 
 
 
 
 

 Glasscherven  
 Vandaag 30% t.o.v. de grondstoffenmassa voor vlakglas 
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Zand                                                      Kalksteen                                             Dolomiet 



PRODUCTIE 
FLOATPROCÉDÉ (1959) 
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 Float : basisglas voor bijna alle vlakglasproducten 
 Perfect vlak : “Drijven” (floating) van smeltend glas op een bad van 

vloeibaar tin 
 Blank of gekleurd 
 Bladen met grote afmetingen (“jumbo” : 6 x 3,21 m) 



 De “jumbos”worden gestapeld, zonder verpakking, op bokken, die op hun beurt in 
speciaal ontworpen aanhangwagens worden gezet om het transport te 
optimaliseren: de “in-loaders” 
 
 
 
 
 
 

 Spoor, binnenscheepvaart en maritiem : o.a. aangepaste treinwagons en 
maritieme containers 

HET TRANSPORT 
DE IN-LOADERS 
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HET VERWERKEN  
ISOLERENDE BEGLAZING 
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 Gecoat glas 
 Op het glas worden zeer fijne, bijna onzichtbare, laagjes metaal en 

metaaloxides aangebracht om zijn isolerende eigenschappen tegen 
warmte en/of koude te versterken. 

 Gelaagd glas 
 Er worden twee of meer glasbladen samengevoegd met, ertussen, één 

of meer PVB-folies(polyvinylbutyral). Gelaagd glas is dus veiligheidsglas. 

 Gehard glas 
 Door thermische harding wordt het glas op een verwekingstemperatuur 

gebracht (650°C) en dan plots afgekoeld. Gehard glas biedt 5 keer meer 
weerstand tegen breuk dan normaal glas en is veiligheidsglas. 

 Gebogen glas  
 Verkregen door een vlakke glasplaat in een buigingsoven geleidelijk te 

verhitten tot juist boven de verwekingstemperatuur, waarna deze onder 
de invloed van de zwaartekracht in een holle of op een bolle mal de 
gewenste gebogen vorm aanneemt. Kan gecoat, gelaagd, gehard zijn. 

 Dubbele en drievoudige beglazing 
 2 of 3 glasbladen, die rondom gescheiden zijn door een afstandhouder 

en een ruimte van droge gas, worden samengevoegd tot een hermetisch 
geheel met thermisch of akoestisch isolerende eigenschappen.  

 



HET VERWERKEN  
EEN PAAR VOORBEELDEN VAN DESIGN EN BEWERKING 
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BEWERKINGSTECHNIEKEN GEGROEFD GLAS | GRAVURE “FILET DE VERSAILLES” 

DIGITAAL GEZEEFDRUKT GLAS GEZANDSTRAALD GLAS 
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FUNCTIES VAN EEN BEGLAZING 
HET HOOFDGAMMA 
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ZONNEWINST 

THERMISCHE ISOLATIE 

NATUURLIJK LICHT 

AKOESTISCHE ISOLATIE VEILIGHEID 

ZONREGULERING 
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THERMISCHE ISOLATIE 
HOE WERKT EEN HR-BEGLAZING? 

  
 3 vormen van warmtetransmissie door een beglazing 

 

1) Geleiding  2)  Convectie  3)  Straling 
 

 
 



THERMISCHE ISOLATIE 
WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT Ug 

 
 

 Uitgedrukt in W/(m2K) 
 Warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, door convectie en door 

straling in het centrale deel van een beglazing 
 Invloed op 

 Energiegebruik  
 Binnencomfort : vermindering van koude wanden 
 Vermindering van  

condensatierisico  
op de ramen aan  
de binnenkant van 
de lokalen 
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THERMISCHE ISOLATIE 
“WARM EDGE” AFSTANDHOUDERS 

 
 Uit roestvrij staal of kunststof (i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium 

of gegalvaniseerd staal) 
 Verbetering van de warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige raam, wat 

staat voor de warmteverliezen van het geheel : beglazing + afstandhouder + 
raamkozijn 
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Sterke vermindering van het 
warmteverlies aan de rand van de 
beglazing (geen invloed op de Ug-waarde) 



THERMISCHE ISOLATIE 
HET HOOFDGAMMA VAN Ug-WAARDEN 
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REGLEMENTERING 

 EPB : EnergiePrestatie en Binnenklimaat 
 
 Wanneer u voor de werkzaamheden die kaderen in een vergund 

geheel*, een stedenbouwkundige vergunning  aanvraagt of een 
melding doet vanaf 1 januari 2006; 
 
(*): dus ook voor de niet-vergunningsplichtige werken die samen met 
de vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd. 
 

 én de vergunningsaanvraag of melding heeft betrekking op 
werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor 
mensen die er wonen, werken, sporten … 
 

 energiesparen.be > Bouwen en verbouwen > EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers > Wanneer EPB? 
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REGLEMENTERING 

 Huidige EPB-eisen 
 
 
 
 

 
 energiesparen.be > Bouwen en verbouwen > EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers > Wat zijn de eisen? 

 

 Vanaf 2021 : Bijna-Energieneutraal (BEN) 
 Voorlopers (Bouwaanvraag 2013, 2014) 

 Ramen : UW max : 1,5 
 Beglazingen : Ug max : 1,1 
 Deuren en poorten : Umax : 2,0 

 

 energiesparen.be > Bouwen en verbouwen > EPB energieprestatieregelgeving voor bouwers  
          > Bijna-energieneutraal (BEN) 
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 Vanaf  

 1 | Scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen 
met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume 

1.1 | Transparente 
scheidingscontructies  

met uitzondering van 1.3, 1.4, 1.5 

1.3 | Deuren en poorten 
 met inbegrip van kader 

1.4 | Lichte gevels 1.5 | Glasbouwstenen 

UW max Ug max Umax UW max Ug max Umax 
2014 1,8 1,1 2,0 2,0 1,1 2,0 
2016 1,5 1,1 2,0 2,0 1,1 2,0 



ENERGIEPREMIES VIA UW NETBEHEERDER 

 Wat met appartementen? 
 Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom 

komt de premie toe aan de vereniging van 
medeeigenaars voor werkzaamheden aan de 
gemeenschappelijke delen en aan de individuele 
eigenaar, (ver)huurder of vruchtgebruiker, voor 
werkzaamheden aan de private delen. 
 

 In geval van investeringen in gemeenschappelijke 
delen dient de aanvraag te gebeuren door de 
vereniging van mede-eigenaars. 
 

 In geval van een gezamelijke investering en factuur 
voor werkzaamheden aan private delen kan, mits 
schriftelijk akkoord van alle individuele investeerders, 
de vereniging van mede-eigenaars de premieaanvraag 
indienen. 
 

 energiesparen.be > Subsidies 
 

20 



ENERGIEPREMIES VIA UW NETBEHEERDER 
 Premie voor HR-beglazingen 

 
 
 

 Combinatiepremie voor raamvervanging + na-isolatie van muren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 energiesparen.be > Subsidies > Brochure premies 2014 
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Ter vervanging van enkele beglazing 12 €/m² Ug max : 1,1 W/(m²K) 

Ter vervanging van enkele of dubbele beglazing 15 €/m² Ug max : 0,8 W/(m²K) 

Na-isolatie van een bestaande spouwmuur 6 €/m² λmax : 0,065 W/(mK) 

Isolatie aan de buitenzijde van een bestaande muur 15 €/m² Rd min : 2,0 m²K/W 

Vervanging van bestaande ramen 
met enkele beglazing 

48 €/m²  
maximaal 1680 € of 35 m² 

Ug max : 1,1 W/(m²K) 
Uw max : 1,7 W/(m²K) 

60 €/m²  
maximaal 2100 € of 35 m² 

Ug max : 0,8 W/(m²K) 
Uw max : 1,7 W/(m²K) 

Vervanging van bestaande ramen 
met dubbele beglazing 

60 €/m²  
maximaal 2100 € of 35 m² 

Ug max : 0,8 W/(m²K) 
Uw max : 1,7 W/(m²K) 
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 Vlaamse Wooncode 
 
 Natuurlijke verlichting 
 

Geschiktheidscriteria voor de leefruimtes en de slaapkamers : 
de netto oppervlakte van de beglazingen bedraagt minstens 
1/12de van de vloeroppervlakte 

 
 
 

 wonenvlaanderen.be > Woningkwaliteit > Woningkwaliteit voor (ver)huurders en eigenaars  
          > Checklists voor het onderzoeken van de woningkwaliteit (technische verslagen) 

 
 

REGLEMENTERING 
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NATUURLIJK LICHT 
HUIDIGE TRENDS 
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Minder fel licht 

NATUURLIJK LICHT 
VERLICHTING 
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NATUURLIJK LICHT 
REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK 

  Multilaterale verlichting (ramen in meerdere muren van een lokaal) 
 Belichting bijzonder uniform 
 Vermindering van de buitensporige contrasten en tegenlichteffecten 
 Laat het licht diep binnendringen in de kamer 
 De verbinding van laterale en zenitale ramen is bijzonder performant ongeacht de 

meteorologische omstandigheden en het seizoen 

 Grote openingen 
 Betere verdeling van het licht in de ruimte 
 Hoe hoger het raam, hoe meer het lokaal verlicht wordt in de diepte 
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NATUURLIJK LICHT 
REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK 

 
 Alle kamers moeten voldoende 

natuurlijk licht hebben 
 De slaapkamers behoeven een goed 

verlichte ruimte (vooral deze van de 
kinderen die er veel tijd 
doorbrengen) 

 De leefruimtes, keukens en 
badkamers moeten ruim voorzien 
zijn van vensters naar buiten toe 

 Minstens één raam is voorzien in de 
badkamers om de nodige verlichting 
en verluchting te verzekeren 

 Voldoende grote dakbeglazing 
zorgen voor een natuurlijke 
ventilatie in de kamers en ingerichte 
dakconstructies 

27 



NATUURLIJK LICHT 
MINIMALE BEGLAASDE OPPERVLAKTE  

 

 De netto glasoppervlakte van verticaal geplaatst glas aan de buitenkant van een 
bewoonde ruimte moet minstens 1/6de van de vloeroppervlakte van de ruimte bedragen  

 De netto glasoppervlakte van dakbeglazing onder een helling geplaatst moet minstens 
1/8de van de vloeroppervlakte van de ruimte bedragen  

 De netto glasoppervlakte van een combinatie verticaal geplaatst glas en            
dakbeglazing van een bewoonde ruimte moet minstens 1/6de van de        
vloeroppervlakte bedragen 
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NATUURLIJK LICHT EN ZONNEWINST 
LICHTTRANSMISSIE LT EN ZONTOETREDINGSFACTOR g  
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ZONNEWINST 
ENERGIE-EFFICIËNTIE 

30 

Thermische balans  [W/(m²K)] 

Gisteren                       Vandaag                   Morgen 

Thermische balans van beglazingen : α x Ug – β x g 

Thermische isolatie van muren 

3 

2 

1 

-1 



ZONNEWINST 
BAAN VAN DE ZON 
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ZONREGULERING 
REGELS VAN GOEDE PRAKTIJK 

 
 Elke situatie is uniek  
 De keuze van een beglazing bestaat erin tegelijkertijd de thermische 

isolatieprestatie (Ug-waarde), de zonnewinsten (g-waarde) en de 
natuurlijke verlichting (LT-waarde) te optimaliseren 
 Zomerperiode  

 Om sterk energieverslindende afkoelingssystemen te vermijden  
 Beglazing met een lage zontoetredingsfactor (g-waarde), gecombineerd met een 

min of meer hoge lichttransmissie (LT-waarde) 

 Winter  
 Zo veel mogelijk gratis zonnewinsten en natuurlijk licht  
 Beglazing met een hoge zontoetredingsfactor (g-waarde) en een hoge 

lichttransmissie (LT-waarde) 
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ZONREGULERING 
MOGELIJKE 

COMBINATIES 
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ZONREGULERING 
OVERVERHITTINGSRISICO 
 

 Het westen (en het dak) is de meest kritieke oriëntatie wanneer men tracht 
zich tegen de oververhittingsrisico’s van een kamer te beschermen : deze 
gevel geniet van zonnewinst aan het einde van de dag terwijl het           
gebouw reeds opgewarmd is 
 

 Drempelwaarde : EPB-oververhittingsindicator :  6500 Kh 
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ZONREGULERING 
ZONWERENDE BEGLAZINGEN 

 
 Airco vermijden en van het uitzicht genieten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Door zonwerende beglazingen kunnen de opgelegde 
oververhittingscriteria door de EPB, zelfs in geval van grote 
glasoppervlakten en die in de zomer of het tussenseizoen sterk 
blootgesteld zijn aan de zon, makkelijk nageleefd worden 
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ZONREGULERING 
HET HOOFDGAMMA VAN ZONWERENDE BEGLAZINGEN 
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GEWONE TOEPASSINGEN 
 

Residentieel  
 

Niet-residentieel 
 

Daken 

 



ZONREGULERING 
UITERLIJK VAN ZONWERENDE BEGLAZINGEN 
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Dubbele HR-beglazing 
LT : 78 / g : 60 

 
 

Zonwerende 
beglazingen 70/41  

 
 
 

Zonwerende 
beglazingen 50/27  
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AKOESTISCHE ISOLATIE 

 Voor het oor is een 
geluidsvermindering van  
 1 dB bijna onmerkbaar 
 3 dB nauwelijks hoorbaar 
 10 dB gelijk aan de helft 

minder waarneming van de 
geluidsintensiteit 

 20 dB gelijk aan driekwart 
minder waarneming van de 
geluidsintensiteit 
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AKOESTISCHE ISOLATIE 

 Geluidswerende beglazingen 
 Asymmetrische beglazing 
 Gelaagd glas met 

geluidswerende PVB-folie 
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AKOESTISCHE ISOLATIE 
 Hoe wordt een geluidswerende beglazing bepaald? 

 Een geluidswerende beglazing wordt bepaald door drie termen 
uitgedrukt in dB: Rw (C; Ctr) 

 Hoe beter de geluidsisolatie, hoe hoger de indexen  
 Rw (globale geluidsverzwakkingsindex) 
 RA = Rw + C (geluidsverzwakkingsindex voor scherpe geluiden) 
 RA,tr = Rw + Ctr (geluidsverzwakkingsindex voor lage tot middelhoge geluiden)  

 

 Voorbeeld 
 Een beglazing die een geluidsisolatie Rw (C; Ctr) = 38 (-2; -5) heeft zal 

dus de 
 lage tot middelhoge geluiden (stadswegverkeer, discotheekmuziek, luchtverkeer op 

grote afstand...) met : RA,tr = Rw + Ctr = 38 – 5 = 33 dB verlagen 
 scherpe geluiden (gesprekken, hard rijdend weg- en spoorwegverkeer…) met : RA = 

Rw + C = 38 – 2 = 36 dB verlagen 
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AKOESTISCHE ISOLATIE 
 Geluidscomfort 

 Een geluidswerende of akoestische beglazing verzwakt tot 4 maal de 
geluidshinder t.o.v. een klassieke dubbele beglazing 

 Gelaagde beglazingen met geluidswerende PVB (eveneens 
veiligheidsfolie) zijn de optimale oplossing: de geluidsisolatie 
(geluidsverzwakkingsindex Rw) kan 45 decibel (dB) bedragen 
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AKOESTISCHE ISOLATIE 
 Keuze van een geluidswerende beglazing 

 De geluidscomfortaanbevelingen voor woningen zijn terug te vinden in 
de norm NBN S 01-400-1 

 De keuze van de meest aangepaste geluidswerende beglazing gebeurt 
volgens een gedetailleerde analyse van de situatie met inachtneming 
van de geluidsbronnen (lage en middelhoge geluiden, scherpe 
geluiden, wegverkeer, luchtverkeer…), de configuratie van het gebouw 
en van de lokalen... 
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VEILIGHEID 

 Bescherming tegen 
verwondingen 
 Thermisch gehard glas 

 Verhoogde mechanische 
eigenschappen door thermische 
behandeling 

 In geval van breuk, versplintert 
het glas in kleine onscherpe 
stukjes 

 Biedt tot 5 keer meer weerstand 
tegen breuk dan floatglas 

 Belangrijkste toepassingen: 
deuren, borstweringen, 
douchecabines, 

 wanden, stadsmeubilair... 
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VEILIGHEID 
 Bescherming tegen verwondingen en 

doorvallen 
 Gelaagd glas 

 Verhoogde mechanische eigenschappen door 
de samenstelling van twee of meerdere 
glasbladen, die over hun gehele oppervlak met 
elkaar zijn verbonden door één of meerdere 
folies (in het algemeen polyvinylbutyral-folie, 
gewoonlijk “PVB” genaamd) 

 In geval van breuk blijven de glasscherven aan 
de folie kleven en blijft de beglazing in haar 
raamkader zitten 

 De schokbestendigheid is in functie van de 
samenstelling van de beglazing 

 Belangrijkste toepassingen: overal waar er een 
valrisico bestaat, borstweringen, relingen, 
vloeren, trappen, dakramen (val van 
glasscherven)... 
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VEILIGHEID 
 Bescherming tegen vandalisme en 

inbraak 
 Gelaagd glas 

 Gelaagd glas is geschikt voor de bescherming 
tegen vandalisme en inbraak 

  In het geval van gelaagd glas samengesteld in 
een dubbele beglazing die weerstand biedt 
tegen inbraak, wordt er aangeraden het 
gelaagd glas aan de binnenkant te plaatsen 

 De ramen moeten uiteraard dezelfde 
weerstandkwaliteiten tegen inbraak bezitten 
als de beglazing. De overeenkomsten tussen 
de klasses beglazingen en raamkozijnen 
worden weergegeven in de norm  
NBN S 23-002 
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REGLEMENTERING 

 Veiligheid van personen  
 
 NBN S 23-002 - Glaswerk 

 
 
 
 
 
 
 
 vgi-fiv.be > Publicaties > Technische nota’s  
 nbn.be > Normen kopen > Catalogus 

 
 

48 



BELASTINGVERMINDERING 

 Inbraakwerend glas 
 
 De belastingvermindering (per woning maximaal 750 €) bedraagt 30 % van de 

uitgaven  
 

 Minstens een gelaagd glasblad (geplaatst aan de binnenkant) conform met de 
klasse P4A van de Europese norm NBN EN 356 

 Plaatsing volgens de richtlijnen van de norm NBN S 23-002 of volgens de 
instructies van de glasfabrikanten 
 

 Belastingvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning (Het is niet nodig dat 
u de woning zelf betrekt : u kunt de belastingvermindering ook krijgen voor 
woningen die u verhuurt) 
 

 financien.belgium.be > Home > Particulieren > Woning > Belastingverminderingen > Inbraak- en brandbeveiliging  
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BRANDWEERSTAND 

 Vereiste brandweerstand  
 Bepaald door de nationale 

bouwverordening 
 Risicobeoordeling van het 

gebouw 
 Nazien voor mogelijke 

bijkomende eisen als 
letselveiligheid (bv. geval 
deuren), doorvalbeveiliging, enz. 

 Voldoen NBN S23-002 en NBN 
EN 12600 

TOEPASSING: DAKEN EN LICHTEN 
TYPE GEBOUW: WINKEL 
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EUROPESE NORMEN 

 Classificatie brandweerstand van bouwelementen 
 EN 13501-2 

 Rook- en warmteafvoer in geval van brand 
 EN 12101-1 
 vnl in verband met glazen daken / glaskappen 

 

 

TOEPASSING: BINNENWAND 
TYPE GEBOUW: ZIEKENHUIS 
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BRANDKLASSEN 
 Normen geven brandklassen aan : 

 Klasse DH  
 Rookscherm = verspreiding rook in gebouw 

tegenhouden 

 Klasse E  
 Integriteit / vlamdichtheid = vermogen vlammen 

tegen te houden / warmtegeleiding toegelaten 

 Klasse EW  
 Integriteit met warmtestralingbeperking = 

vermogen om vlammen tegen te houden / 
warmtestraling door element beperken (tot 
maximaal 15 kW/m² gemeten op 1m afstand) 

 Klasse EI  
 Integriteit en temperatuursisolatie = vermogen 

om vlammen tegen te houden / warmtegeleiding 
door element blokkeren (ttz de 
temperatuursverhoging aan de niet-blootgestelde 
zijde mag maximaal 140°C gemiddeld - met een 
piek van 180°C – zijn, gemeten op  
het glas) 

53 



NORMERING 

 Vroeger  
 Uitgedrukt in Rf 1/2h  en Rf1h 

 Nu  

DH         E                                EW         EI 
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KEUZE 

1. Bij brand : vuurvast en 
ondoorschijnend celscherm dat 
vlam-, gas- en rookdichtheid 
verzekert + warmteoverdracht 
door wand terugdringt 
 Prestaties : EW30 en EW 60 

2. Bij brand : vuurvast en 
ondoorschijnend celscherm dat 
vlam-, gas- en rookdichtheid 
verzekert + warmte-isolatie van 
de glaswand verzekert  
 Prestaties : EI 30 tot EI 120 
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TOEPASSING: BINNENWAND GLAS-TEGEN-GLAS 
TYPE GEBOUW: KANTOOR 
 



KEUZE 

PS : schema afhankelijk van producenten 
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SOORTEN  Gepolijst draadglas 
 

 Speciaal voorgespannen thermisch gehard glas  
 Klasse E 

 Speciaal voorgespannen thermisch gehard gecoat glas  
 Klasse EW 

 Thermisch gehard glas met opschuimende tussenlaag  
 Klasse EW 30 tot EW 120 / EI 30 tot EI 120 

 Gelaagd glas met opschuimende tussenlaag   
 Klasse EW30 tot EW60 / EI30 tot EI120  
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INNOVATIES 

DEUR 
 

GEBOGEN GLAS 
 

HOEK 
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BELASTINGVERMINDERING 

 Deuren met een brandweerstand van "een half uur" 
 
 Plaatsing tussen de garage en de woning, aan de binnenkant van de keuken, 

tussen het slaap- en woongedeelte van de woning, aan de binnenkant van het 
verwarmingslokaal  
 

 De belastingvermindering (per woning maximaal 750 €) bedraagt 30 % van de 
uitgaven  
 

 Belastingvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning (Het is niet nodig dat 
u de woning zelf betrekt : u kunt de belastingvermindering ook krijgen voor 
woningen die u verhuurt) 
 
 

 financien.belgium.be > Home > Particulieren > Woning > Belastingverminderingen > Inbraak- en brandbeveiliging  
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BELASTINGVERMINDERING 

 Deuren met een brandweerstand van "een half uur" 
 
 De levering en de plaatsing moeten conform de geldende 

reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing worden 
uitgevoerd 
 

 De aannemer bevestigt dat de deuren geplaatst zijn op basis van een 
proefprocesverbaal, waarvan alle details worden gerespecteerd 
(volgens NBN 713-020 of EI 30 volgens NBN EN 13501-2) 
 
 
 
 
 

 financien.belgium.be > Home > Particulieren > Woning > Belastingverminderingen > Inbraak- en brandbeveiliging  
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Verbond van de Glasindustrie vsw 
Pleinlaan 5 1050 Brussel 

 
www.vgi-fiv.be 

 
T 02/542.61.20 | F 02/54.61.21 

info@vgi-fiv.be 
 

Foto’s : AGC Glass Europe, Groep Leroi - Lerobel, Pittsburgh Corning Europe, Polypane Glasindustrie, Saint-Gobain Glassolutions, Sprimoglass, VGI-leden 
Met dank aan : Fediex, G.R.L./G.R.I.-Glasrecycling, PMP, SCR-Sibelco 

Bedankt voor uw aandacht. 
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