
ALUCB  LEDENVOORDELEN 

 
ALUCB –LEDENVOORDELEN 

overzicht van diensten en produkten  
 

2011 
 

Aluminium Center Belgium 

 

 



ALUCB  LEDENVOORDELEN 

INHOUD 

 
  

1.INLEIDING 

2. DIENSTVERLENING 

3. ALUCB REFERENTIE DOCUMENTEN  

4. ALUCB PRODUKTEN 

5. ALUCB INNOVATIE en ONTWIKKELING 

PRODUKTEN 

6.OVERZICHTSMATRIX 

7.CONCLUSIE 

 

 

 

 



ALUCB  LEDENVOORDELEN 

1.INLEIDING  

 

  

Deze korte presentatie omvat het producten en diensten 

pakket dat beschikbaar is voor de leden 

 

De meer gedetailleerde info is terug te vinden in aparte 

presentaties en/of op de website 
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1. INLEIDING WIE VERTEGENWOORDIGT HET ALUCB 

LEDEN /MEMBRES ALUCB :2011 =57 LEDEN 

MEMBRES (+18 EN 2 ANS) 
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Extrusie/extrusion

Systeemleveranciers/gammistes

Constructeurs

Engineering

Be-verwerkers/transformateurs

Oppervlaktebehandeling

Groothandel/grossistes

Productontwikkeling/produits

HSW/quincaillerie

1 

2 

3 

4 
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1. INLEIDING :ALUCB WEBSITE NL/FR 

                  WWW.ALUMINIUMCENTER.BE 
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http://www.aluminiumcenter.be/
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1. INLEIDING :ALUCB ORGANIGRAM  
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Raad van Bestuur 
met voorzitter en 
afgevaardigden 

Directie 

Administratie ICT (web-tools) 

Secretariaat 

Ledensupport 

Helpdesk-WG-
normalisatie 
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2.DIENSTVERLENING ALGEMEEN LEDEN  

   

De dienstverlening bestaat uit voor de leden: 

 

-de website met aangepaste en actuele informatie en leden 

toegang en tools voor leden  

 

-48u helpdesk waar de vragen worden beantwoord en/of via 

het netwerk van contacten een oplossing wordt gezocht 

 

-werkgroepen over actuele thema’s 

 

-het opvolgen van reglementeringen van belang in de sector 

bij de normalisatie en internationaal 
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3 .ALUCB REFERENTIE DOCUMENTEN  

 
  

Het ALUCB  stelt een Aluminium 

Guide op voor de leden en 

gebruikers, architecten, 

onderwijs en geïnteresseerden 

 

Het volume ‘Richtlijnen voor de 

Aluminium Constructeur’ is 

gericht naar de bouwsector en 

wordt jaarlijks herzien 

 

Volgende referentie document 

wordt in 2011 voorbereid: 

Berekenen van aluminium 

constructies 

 

 

Ieder lid ontvangt jaarlijks een 
gratis exemplaar en kan aan 
voordeeltarief inschrijven 
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4 .ALUCB ‘PRODUCTEN’  

 
  

Het ALUCB  ontwikkelt ‘Producten’ die voor de leden 
volgens hun bijdrage ter beschikking staan 

 

OPLEIDING: aan in het lidbedrijf of in groep  

 

Volgende producten worden in 2011 ontwikkeld en zullen 
kortelings beschikbaar zijn: 

 

ALU SCAN : scan en analyse van de alu sector met 
strategische benchmarking voor de leden in het jaarlijks 
leden bezoek 

 

ALU CALC : ontwikkeling van basis tools voor het 
berekenen van aluminium constructies 
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5 .ALUCB INNOVATIE EN PRODUCTONTWIKKELING  

 
  

Het ALUCB  neemt deel aan innovatie en 

productontwikkeling en dient zelf projecten in 

 

Deze projecten zijn: 

-ofwel voor een aantal leden in groepsverband 

-ofwel individueel per lid. 

 

Voor deze projecten worden aparte budgetten voorgesteld 

die de lidmaatschapsbijdrage aanvullen. 

 

De aanvraag om voor deze activiteit erkend te worden is 

lopende bij het IWT 
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5. ALUMINUM EXPERIENCE DAY 
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Ieder jaar organiseert het AluCB een event mbt het 

gebruik, de toepassing van het materiaal 

aluminium met gerenommeerde sprekers uit 

binnen- en buitenland 

 

 

Ieder lid ontvangt minimaal 1 vrijkaart voor dit 

event  afhankelijk van de lidmaatschapsbijdrage  
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6.OVERZICHTSMATRIX  
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7. CONCLUSIE 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het Aluminium Center Belgium  
 
 
                                                        uw partner in ALUMINIUM ! 


