De Training Geluid in hotels.
In onze steeds rumoeriger samenleving is er een toenemende behoefte aan stilte. Veel reizigers zijn op zoek
naar stille locaties, maar ook naar stille plekken in een drukke omgeving, zoals grote steden.
Slimme hotels spelen daarop in en zo komen er steeds meer stille hotelkamers ter beschikking.
Maar wat is geluid?
Hoe kun je er mee rekenen?
Kun je voorspellen wat geluid doet in een ruimte ?
Worden er eisen gesteld?
Wat is een dB ?
Wat kan ik doen bij geluidsklachten ?

In de bijeenkomst laten we je doormiddel met een geluidskast zien en horen welk materiaal in welke
constructie goed werkt.
Er is volop ruimte om eigen inbreng neer te leggen als case, tevens worden er veel details uitgewerkt die
vanaf tekening worden beoordeeld en of opgezet in cases.
Doel
Zorgen voor meer deskundigheid op het gebied van geluid, de regelgeving en de praktijktoepassingen.
De deelnemers leren om de praktijk en de verschillende toepassingen en materialen te interpreteren en te
beoordelen.

Inhoud
•
•
•
•
•
•

Waarnemen van geluid, hinder, lawaai of aangenaam.
Geluid, geluiddruk en db.
Nagalmtijd, hinder, spraakverstaanbaarheid.
Geluidisolatie tussen hotelkamers, massieve wanden of gipskarton sandwich wanden.
Verkeerslawaai, leidingwerk, liften en sanitaire installaties.
Bouwfouten en de nieuwste eisen van de Quietroom Normen

Werkwijze
Op basis van een degelijke bouwkundige basis wordt aan de hand van voorbeelden het geluid uitgelegd.
Uitwerken van Cases, die men ook zelf kan aanvragen tijdens de cursus.
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•
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Duur:
9:30 tot 17:00.
Niveau:
Voor beginners of gevorderden
Datum en tijd:
Datum, tijd en locatie wordt bij akkoord vastgesteld.

Kosten
Bij deze incompany training zijn de kosten € 2495,00 excl. BTW (voor 2 dagdelen)

Deelnemerstevredenheid
KGI Academie monitort continu de waardering van de deelnemers. Gemiddelde waardering over het
afgelopen jaar van onze deelnemers is een 8,5 voor de inhoud en opbouw van de training, de kwaliteit van de
praktische toepasbaarheid en de kwaliteit van de trainers.
Afterservice inbegrepen
Na afloop van de training kan het natuurlijk voorkomen dat je met de uitvoering tegen (praktische)
problemen en vragen aanloopt. Daarom zit er bij al onze training hulp achteraf inbegrepen en krijg je
ondersteuning via de telefoon of mail van het Kenniscentrum Geluidsisolatie.

Contact:
084 - 003 0094
alice@kgigroep.nl
www.kgi-academie.nl

KGI hecht veel waarde aan kwalitatief goede training en opleiding. Het delen van kennis en ervaring
verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en van het eindresultaat.
De KGI Academie is hét interne trainings- en expertisecentrum van de KGI Groep. De KGI Academie
wordt gesteund door belangrijke marktpartijen waaronder leveranciers en externe
(opleidings-)instituten. Opleiding en certificering vindt plaats binnen de KGI Academie.

www.kgi-academie.nl

