
15-5-2020 13.1.8 Boeken, websites - klussen in frankrijk

file:///C:/users/power/Downloads/klussen-in-frankrijk.eu/Nieuwe map/www.klussen-in-frankrijk.eu/1318-boeken-websites.html 1/2

KLUSSEN INKLUSSEN IN
FRANKRIJKFRANKRIJK

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren,
scheidingswanden; muren
voegen

08 Vloeren, plafonds en
trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en
airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen,
verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen,
hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van
bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur,
websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

13.1.8  BOEKEN,  WEBSITES

1.  Aanbevolen boeken:
De klassieker van Thierry Gallauziaux en David Fedullo, “L’installation électrique comme un pro”. Mag eigenlijk bij
geen enkele electricien, du dimanche ou semi-professionnel ontbreken op de boekenplank. De vierde druk uit 2012 is
nog steeds goed bruikbaar maar niet helemaal meer up to date, want slechts bijgewerkt tot en met Amendement 3. Om
het lezerspubliek niet helemaal onwetend te laten van de laatste wijzigingen in de regelgeving heeft de uitgeverij
Eyrolles een korte samenvatting van de laatste veranderingen ter beschikking gesteld. Amendement 5: les
évolutions. 
Eind 2016 is de vijfde druk verschenen (480 pagina’s) waarin alle veranderingen uit Amendement 5 zijn verwerkt. En
niet te vergeten ruim 40 pagina’s tekst over zonnepanelen, les éoliennes domestiques en de microhydraulique. Van
dezelfde auteurs is ook een nog dikker boek verkrijgbaar, Le grand livre de l’électricité, 230 pagina’s meer. De kleinere
thematische boekjes, zoals deze bijvoorbeeld, behandelen of onderwerpen die in hun twee grote broers al ruimschoots
aan bod zijn gekomen of gaan op deelonderwerpen verder de diepte in, zie dit overzicht.
Door de Franse voorlichtingsorganisatie Promotelec, met o.a. de EDF, de ENEDIS en de Consuel in het bestuur, werd
vele decennia lang een zeer leesbare samenvatting van de Franse NFC 15-100 normen gepubliceerd onder de
titel: Locaux d'habitation. In april 2016 verscheen de laatste 28e editie die slechts tot oktober leverbaar bleef. Want toen
verscheen - als vervanger - een dik boekwerk : L'Officiel de l'Electricité. Zeer volledig, maar meer op de elektricien
dan op de doe-het-zelver gericht.

2.  De NFC 15-100 regels: aanbevolen websites
Op de website van Hager staat veel informatie over de Franse elektranormen. NF C 15-100 met als titel: L’installation
électrique dans l’habitat. Daarin verwijzingen naar alle relevante passages in de normen zelf, en eveneens aandacht
voor de aanleg van het communicatie netwerk en de aansluiting daarvan in de GTL.  
Op diverse websites zijn de oude regels - tot aan Amendement 5 - nog steeds terug te vinden. De nog steeds zeer
bruikbare oudere documenten van Hager zijn inmiddels uit de lucht gehaald. De laatste volledig bijgewerkte versie - van
belang voor nieuwbouw en totale renovatie -  is nu als doorblader document beschikbaar. Voor wie dat onhandig vindt is
er gelukkig ook een gewone pdf versie op aanvraag beschikbaar. Ga naar de on-line versie, dan naar de bovenste
menu balk, klik aan "Centre de téléchargement". Volg verder de instructies, email adres opgeven en je hebt de
download een paar minuten later binnen. Met zijn 60 pagina's meer dan een samenvatting: een compleet naslagwerk.

Op de website van Schneider staat een iets kortere inleiding: L’essentiel de la norme NFC 15-100. Daarin worden de
eisen inzichtelijk gemaakt aan de hand van tekeningen van de séjour, cuisine, chambre, salle de bain, autre locaux et
extérieur. Ook die inleiding (tot en met Amendement 4) is sinds medio 2015 voor de nieuwbouwers achterhaald.
Inmiddels heeft Schneider de Amendement 5 versie op de website gezet.

Legrand heeft een aardige samenvatting van Amendement 5 met verhelderende tekeningen op papier gezet. Voor wie
het lezen niet schuwt is er ook een uitvoerige versie waarin alle relevante NF C 15-100 regels voor de huisinstallatie
worden samengevat (149 pagina's).

Een inleiding door ABB, van een aantal jaren geleden met aandacht voor de specifieke regels die gelden voor
aanpassingen voor gehandicapten, keurig in twee kolommen naast elkaar gezet.  wanneer een woning voor de verhuur
of verkoop wordt gebouwd en niet door de eigenaar voor eigen bewoning wordt gebruikt. 

De voorlichtingsorganisatie Promotelec is al sinds het eind van de zestiger jaren actief. Veel informatie is tegenwoordig
verkrijgbaar - tegen betaling - in boekvorm.  Gelukkig is er ook online nog een hoop voorlichtingsmateriaal beschikbaar.
Bijvoorbeeld deze 122 meest gestelde vragen en antwoorden over de Franse elektra regels, of deze toelichting op het
laatsteAmendement 5.

Last but not least: de AFNOR. Uit de pen van deze organisatie komt een enorme hoeveelheid regels. Daar kunt ook de
volledige teksten van alle regels, tegen forse betaling, aanschaffen. De complete Amendement 5 tekst is tegen betaling
van € 165,55 (HT) de uwe. En eigenlijk heb je daar ook nog de niet gewijzigde hoofdstukken uit de 2012 editie bij nodig
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reserve 7
om het beeld compleet te krijgen. Voor een professional nog op te brengen maar niet voor de incidentele
gebruiker.Legrand heeft een aardige samenvatting van Amendement 5 met verhelderende tekeningen op papier gezet. 

De Franse Assemblée is er evenwel in geslaagd te voorkomen dat deze regels, de meeste met de kracht van
wetgeving, terecht zouden komen in een commercieel "closed shop" systeem  zoals dat in Nederland het geval is met
de NEN 1010 elektra normen. In Frankrijk zijn ze publiekelijk toegankelijk, zonder dat het een cent kost. Wetgeving
waar de burger alleen tegen betaling kennis van kan nemen stuitte op principiële bezwaren.. Aanvankelijk dachten de
AFNOR en de betrokken ministers er mee weg te kunnen komen door er voor te zorgen dat de integrale teksten gratis
ter inzage zouden worden gelegd in slechts een paar kantoren van de AFNOR organisatie in Frankrijk. Even een paar
honderd kilometer rijden, aanmelden bij de portier, en dan zonder fototoestel of smartphone honderden pagina's tekst
mogen lezen, zo nu en dan met potlood en papier wat aantekeningen maken ...  Daar namen alerte volksvertegen-
woordigers geen genoegen mee en eisten een andere oplossing. Die is er toen gekomen. Alle teksten waar een
minister of staatssecretaris een handtekening onder heeft gezet zijn via internet gratis te raadplegen.
Maar daar moet u wel wat voor doen. In de eerste plaats het programma "File open" voor Adobe Reader installeren op
uw pc. Daarna inschrijven op de website van AFNOR. Vervolgens de regelgeving opzoeken die u wilt raadplegen en
dan in feite een complete aankoopprocedure doorlopen. Met dit verschil dat u eerst op de optie "Consulter" heeft
geklikt. Wat er dan op het scherm komt is de integrale tekst die niet geprint kan worden of gedownload

3.  Handleidingen voor het plannen en aanleggen

 van uw elektrische huisinstallatie (aanklikken):
Bouwtekening 1
Bouwtekening 2
GTL globaal
Inrichting groepenkast
Van SystèmeD is een samenvatting van alle ooit bij hen verschenen stukken over aanleg van een tableau
électrique gepubliceerd.
Nog meer tableau
Plans définitifs
Schémas unifilaires qui seront présentés au Consuel
Schéma pour salle de bains

4.  Overige websites die de moeite waard zijn (aanklikken) :
www.entraidelec.com
www.electys.com
www.promotelec.com
www.ideesmaison.com
www.systemed.fr
www.volta-electricite.info
www.frenchentree.com/france-forum/discussion/french-property-matters/french-electrical-other-building-issues/
www.maisonbrico.com/
www.castorama.fr
www.leroymerlin.fr
www.schema-electrique.net/

en een aantal webshops:
http://www.123elec.com/
http://www.la-boutique-electrique.com/
http://www.laboutiquedetoni.com/
http://www.materielelectrique.com/

volgende →

Maak een gratis website met Weebly
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