
Bestelformulier  
OCW-PUBLICATIES

Bedankt voor je interesse in onze publicaties. Lees hierna de bestelvoorwaarden en maak je keuze 
uit het overzicht.

Je bent lid van OCW? Dan krijg je al onze nieuwe publicaties automatisch en gratis toegestuurd. 
Je kan onze publicaties ook kosteloos digitaal of op papier bestellen. Duid je keuze aan op de 
onderstaande publicatielijst en mail jouw bestelling naar publication@brrc.be.

Ben je student? Onderwijsinstellingen en studenten kunnen de digitale versie van de publicaties 
kosteloos bestellen. Duid je keuze aan op de onderstaande publicatielijst en mail je bestelling naar 
publication@brrc.be. Papieren versies zijn betalend.

Geen lid van OCW?  
Word steunend lid en krijg recht op al onze publicaties, samen met nog heel wat andere voordelen. 

Niet-leden kunnen onze publicaties tegen betaling digitaal of op papier bestellen. Duid je keuze 
aan op de onderstaande publicatielijst en mail je bestelling naar publication@brrc.be.  
Het minimumfactuurbedrag bedraagt € 15 (exclusief btw). 

De administratiekosten bedragen € 5 voor verzending van digitale en papieren versies in het 
binnenland of van digitale versies naar het buitenland. Voor verzending van papieren versies naar 
het buitenland bedragen de administratiekosten € 15.



HANDLEIDINGEN EN MEETMETHODEN

Handleidingen zijn gericht op de praktijk van het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van wegen.  
Zij bundelen de bevindingen van werkgroepen die het OCW met betrekking tot welbepaalde onderwerpen 
heeft opgericht.

Meetmethoden zijn tot stand gekomen tijdens onderzoek en steunen op de resultaten van proeven in het 
laboratorium en op het werk. Zij vormen een belangrijk instrument voor kwaliteitscontrole in de wegenbouw.

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

A 24/61
Methoden ter bepaling van de 
doorlatendheid van grond “in situ”

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 27/64
Werkwijzen voor de monstername van 
bitumineuze mengsels

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 29/67
Bepaling van het holtenpercentage in 
lagen van koolwaterstofverhardingen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 30/67
Bepaling van de samenstelling van 
koolwaterstofmengsels voor
wegdekken en funderingen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 31/68
Laboratoriummeting van de 
doorlatendheidscoëfficiënt van zand 
bij volledige verzadiging

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 32/69
Zandvlekproef. Bepaling van de gemiddelde 
nivelleringsdiepte der groeven van 
cementbetonverhardingen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 33/72
Laboratoriumproeven voor het beoordelen 
van de geschiktheid van een bodem voor 
onmiddellijke stabilisering met ongebluste kalk

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 34/73
Bepaling van de kruimelstabiliteit van met 
kalk behandelde leembodems

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 35/73
Schuimstrookproef. Meting van de 
dwarsverdeling van het voor een bestrijking 
gespreide bindmiddel

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 36/75
Meting van de zuigspanning in grond door 
middel van de psychrometer met Peltier-
effect

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 37/76
Reductie van grondmonsters in het 
laboratorium

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 38/76
Bepaling van het soortelijk gewicht van 
fijnkorrelige gronden met de snijringmethode

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 39/78
Snelle raming van het draagvermogen 
van de grond met behulp van een lichte 
slagsonde type OCW

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 40/78
Plaatbelastingsproef voor de controle van 
de verdichting

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 41/78
Handleiding voor de uitvoering van een 
verharding van begrind cementbeton tussen 
vaste bekisting

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 42/78
Handleiding voor het grondmechanisch 
onderzoek van wegentracés – 5 delen

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



HANDLEIDINGEN EN MEETMETHODEN

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

MN 43/79
Bepaling van de reflectiefactor van Lange 
van verpulverde stenen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 44/79
Handleiding voor het begrinden van 
asfaltbeton

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 46/81
Bepaling van het gehalte aan kooldioxyde, 
calcium++ en magnesium++ in granulaten, 
vulstoffen en grond

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 47/81
Consistentiegrenzen van grond (vloeigrens 
en uitrolgrens)

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 48/81
Handleiding voor het aanbrengen van 
verticale capillaire schermen tegen 
randeffect onder rijbanen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 49/83
Handleiding voor het dimensioneren van 
wegen met een bitumineuze verharding

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 50/84
Bepaling van het contactgeluid tussen banden 
en wegdek

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 51/84
Bepaling van de dynamische modulus van 
grond door resonantie

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 52/84
Handleiding voor het bereiden en verwerken 
van vliegaskalkmengsels in wegenbouw

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 53/84
Handleiding voor het uitvoeren van een 
wegfundering van puzzolaanbeton op basis 
van vers geproduceerde vliegas

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 54/84
Handleiding voor het bereiden en aanbrengen 
van asfaltbeton

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 56/85
Handleiding voor het versterken van flexibele 
wegen met bitumineuze materialen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 57/85
Handleiding voor het dimensioneren van 
wegen met een cementbetonverharding

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 58/86
Werkwijze voor het kenmerken van de 
puzzolaniteit van fijne puzzolane materialen

6,20 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 59/86
Werkwijze ter bepaling van de chemische 
samenstelling van vliegas en andere 
aluminiumsilicaathoudende materialen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 62/88

Werkwijze voor de statische opmeting 
van langs- en dwarsprofielen d.m.v. 
een mechanische profielmeter met 
geautomatiseerde gegevensverwerking

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 63/91
Handleiding voor het versterken van wegen 
met cementbeton

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 64/91
Werkwijze voor gehaltebepaling van minerale 
elementen in hulpstoffen voor cementbeton

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 65/91
Onthullingsproef met kokend water op stenen 
omhuld met een bitumineus bindmiddel

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 66/93
Controleproeven voor mengsels op basis van 
poederkoolvliegas

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



HANDLEIDINGEN EN MEETMETHODEN

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

MN 67/93

Werkwijzen voor het beoordelen van 
de maatvastheid van LD-slakken en 
gelijksoortige materialen
1. Versnelde zwellingsproef 
2. Verbrokkelingsproef

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 68/96
Aanbevelingen voor de toepassing van 
luchtbelvormers in cementbeton

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 69/97
Handleiding voor de formulering van 
bitumineuze mengsels

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 70/01
Simulatie van de “in situ”-veroudering van 
bitumineuze bindmiddelen – RCAT methode

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 71/01 Handleiding voor bestrijkingen 10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 72/02
Handlleiding voor de bereiding 
van bitumineuze mengsels

20,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 73/02
Handleiding voor de toepassing 
van luchtbelvormers in wegbeton.  
Toepassing, mengselontwerp en keuring.

8,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 75/05
Handleiding voor de uitvoering van 
betonverhardingen

18,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 76/06
Handleiding voor het leggen van riolen 
en collectoren

13,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 77/06
Geometrische keuring van verhoogde 
inrichtingen op de openbare
weg “Verkeersdrempels en -plateaus”

8,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 78/06
Handleiding voor de keuze van de 
asfaltverharding bij het ontwerp
of onderhoud van wegconstructies

27,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 79/07
Handleiding voor de uitvoering van 
wegmarkeringen

19,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 80/09
Handleiding voor het ontwerp en 
de uitvoering van verhardingen in 
betonstraatstenen

14,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 81/10

Handleiding voor grondbehandeling met 
kalk en/of hydraulische bindmiddelen + 4 
praktijkgidsen (Verbetering van grond voor de
aanvulling van rioolsleuven en de omhulling 
van buizen – Stabilisatie van grond voor 
onderfunderingslagen – Verbetering van 
grond bij grondwerken en voor het baanbed 
– Behandeling van grond voor funderingen 
onder bedrijfsvloeren)

26,50 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 82/11
Handleiding voor industriële 
buitenverhardingen in beton

17,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 83/12
Handleiding voor het ontwerp,  
de aanbrenging en het onderhoud
van bedekkingen op betonnen brugdekken

32,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

A 84/12

Handleiding voor niet-chemisch(e) 
onkruidbeheer(sing) op verhardingen 
met kleinschalige elementen + Bijlage
(Beslisboom voor onkruidbeheer(sing) op 
verhardingen met kleinschalige elementen)

20,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

ME 85/13
Bitumen analysis by FTIR spectrometry: 
testing and analysis protocol (*) 10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 86/13 
- rev. 1

Continue deformatiecontrole van 
thermoplastische buizen voor straatriolering 
door middel van de BRRC-Defco-Test

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 87/13
Continue meting van ovalisaties in 
thermoplastische leidingen

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 88/14
Handleiding voor de bescherming  
van wegconstructies tegen de inwerking  
van water

18,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 89/15
Visuele inspectie voor wegennetbeheer  
+ Bijlage (Schadebeelden – Beschrijving  
en registratie)

20,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 90/15
Meetmethode voor het meten van de kleur 
van gekleurde bitumineuze verhardingen – 
Bepaling aan asfaltkernen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 91/16
Gebruik van grondradar voor 
wegconditieonderzoek – Methodieken (2) 11,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 95 Natuursteenverhardingen 18,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 96
Handleiding voor de verwerking van 
bitumineuze mengsels

20,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

MN 94
Beheersystemen voor secundaire en lokale 
wegennetten – De OCW-systematiek

18,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A97
Handleiding voor verhardingen met tegels, 
grootformaattegels en geprefabriceerde be-
tonplaten

16,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

A 98 Handleiding voor slemlagen (1) 16,00 € (excl. BTW) 

Subtotaal

HANDLEIDINGEN EN MEETMETHODEN



RESEARCHVERSLAGEN
Researchverslagen bevatten de praktische resultaten die op een specifiek gebied zijn verkregen, met 
vermelding van de hiertoe gebruikte wetenschappelijke methoden en/of verrichte informatiestudie.

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

RV 1/72 De wegmarkering 10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 2/72
Het watergehalte van funderingsbodems van 
Belgische wegen bij het einde van de winter

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 3/72
Dunne stroeve kunstharsslijtlagen in de 
wegenbouw

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 4/76
De verticale drains voor de consolidatie  
van grond

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 5/76 De lichte slagsonde in de wegenbouw 5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 6/76 Korrelverdelingsanalyse door bezinking 5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 7/77
Het dichten van de voegen in 
cementbetonwegen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 8/78
Catalogus van schadeverschijnselen aan 
bitumineuze bedekkingen op kunstwerken

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 9/78
Ongewone materialen voor 
onderfunderingen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 10/79
Handleiding voor de sterkteberekening 
van ingegraven, niet onder inwending druk 
werkende stijve leidingen – 2 delen

25,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 11/79
De met split afgestrooide kunstharsslurry, 
een dunne, stroeve slijtlaag voor 
cementbeton

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 12/80

Versterking van rijbanen met een 
bitumineuze verharding.
Beoordeling van de oude rijbaan en 
dimensionering van de versterking

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 13/81
Druksterkte van zandcement voor 
het aanvullen van sleuven

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 14/81
Atterbergse grenzen. Verslag van 
de laboratoriumafstemming en
van aanvullende proeven

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 15/81
Studie over de vlakheid van wegdekken 
in langsrichting

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 16/81
De Belgische vliegassoorten. Eigenschappen 
als
wegenbouwvulstoffen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 17/82 Asfaltmenginstallaties en het leefmilieu 15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 18/82
Proefvakken van begrind bitumineus beton 
te Moerbeke

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 15/81
Studie over de vlakheid van wegdekken 
in langsrichting

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



RESEARCHVERSLAGEN

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

RV 16/81
De Belgische vliegassoorten. 
Eigenschappen als
wegenbouwvulstoffen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 17/82 Asfaltmenginstallaties en het leefmilieu 15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 18/82
Proefvakken van begrind bitumineus 
beton te Moerbeke

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 19/83

Mechanische uitwerkingen van het 
poriënwater. Bepaling van de
complexe modulus van de longitudinale 
vervorming en van de afschuiving van 
grond als functie van de zuiging

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 20/83
Mogelijkheden tot behandeling van 
verschillende soorten afvalgips

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 21/84

Bevindingen aangaande het gebruik in 
ophogingen voor wegen van
vers geproduceerde vliegas afkomstig van 
een of meerdere produktiepunten

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 22/84

Laboratoriumstudie over de 
toepassingsmogelijkheden van
staalslakken en hoogovenslakken in 
de wegenbouw

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 23/84
Onderkenning en eigenschappen van 
al of niet gemodificeerde bitumina voor 
brugafdichtingen

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 24/84

Twee rekenmethoden voor een eenassig 
voertuig ter bepaling van de dynamische 
krachten op een wegprofiel en hun 
experimentele verificatie

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 25/84

Verslag van uitvoering van proefvakken 
voor funderingen op basis van vers 
geproduceerde vliegas te Vorst (Provincie 
Brabant)

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 26/85 Parkeerdaken 10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 27/85
Dimensionering van wegen met een 
cementbetonverharding.
Rekenmethode

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 28/85
Fosforzuurgips als ophogingsmateriaal 
voor wegen

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 30/88
Hergebruik ter plaatse van bitumineuze 
mengsels – Proefwegen te Maasmechelen 
en Geel

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 31/90
Pilootwerk met poederkoolvliegas op N1 
te Vilvoorde

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 32/91
Hergebruik van asfalt in discontinue 
menginstallaties

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



RESEARCHVERSLAGEN

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

RV 33/91

Industriële bijprodukten voor toepassing 
in gebonden funderingsmengsels: 
gebroken hoogovenslakken, LD-slakken
en vliegas

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 34/91
Betonpuingranulaten als ongebonden 
funderingsmateriaal voor wegen

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 35/91 Literatuurstudie over georadar 10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 36/96

Methodiek voor kwantitatieve regen- 
en debietmetingen in rioolstelsels en 
het interpreteren van daarbij verkregen 
gegevens

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 37/96
Gedrag van wegconstructies (ook 
op kunstwerken) onder de nieuwe 
belastingen

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 38/98

Wegdraineringen met 
geocomposietmaterialen – Restultaten 
van laboratorium- en bouwplaatsstudies 
– Aanbevelingen voor ontwerp, uitvoering 
en onderhoud

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 39/98
Onderhoudsstrategie voor drainerend 
asfalt

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 40/03
Verhardingen van koudasfalt: eerste 
Belgische ervaringen

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 41/05 Proefvak tweelaags zeer open asfalt 16,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 42/07
Temperatuurverloop in een pas 
aangebrachte asfaltlaag

16,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 43/07
Asfalt met verhoogde stijfheid (AVS): van 
ontwerp tot aanbrenging op de weg

25,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 44/07
Vergelijking van vier toestellen om de 
dichtheid van asfaltverhardingen in situ 
te meten

7,50 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 45
Prestatie-eisen voor 
voegvullingsmaterialen in bestratingen 
met kleinschalige elementen

12,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

RV 46
Ontwikkeling van de grondradartechniek 
voor wegconditie-onderzoek

18,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



TOTAAL ALGEMEEN

Administratiekosten  
(5 euro voor digitale en papieren versies binnenland of digitale versie buitenland / 15 euro voor papieren versies buitenland)

Totaal te betalen (minimumfactuurbedrag: € 15, excl. btw)

(*) Enkel in het Engels beschikbaar.
(1) Enkel in elektronische vorm beschikbaar
(2) Ook in het Engels beschikbaar, enkel in elektronische vorm

SYNTHESEN

Synthesen schetsen de stand van zaken voor specifieke problemen en stellen onderwerpen voor die voor 
onderzoek in aanmerking kunnen komen.

Nummer Titel Prijs per stuk Digitaal 
(aanvinken)

Papier
(aanvinken) Totaalprijs

N 34/66
Inventaris van de op de Belgische markt
in 1965 beschikbare natuur-en 
breekzandsoorten

10,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 35/76
Meting van de poriënwaterspanning  
in de grond

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 36/81 Het klimatologisch milieu van de weg 15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 37/96
Kwaliteitsbeleid in de wegenbouw 
(tweede uitgave)

25,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 38/00
De weg, hefboom van mobiliteit en de 
economie

5,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

E 39/02 Winter maintenance in Belgium (*) 8,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

E 40/05
Report of the limited Round Robin Trial 
with the RCAT (*) 4,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

E 41/05
E 411-E 25 Road Works in Belgium:  
a case study (*) 24,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 42/06
Multicriteriabeslissingshulp bij de keuze 
van wegverhardingen

12,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 43/07
Intelligente transportsystemen: een 
poging tot synthese

12,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 44/07
Langere en zwaardere voertuigen - 
Eindrapport

15,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 45/09
Veiligheidsbeheer van weginfrastructuur: 
van curatief naar preventief beheer

14,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 46/09 De weg: actor van duurzame mobiliteit 14,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

N 47/10
Handboek voor de praktische uitvoering 
van voetgangersoversteekplaatsen (1) 

N 48/14 Instrumenten voor wegbeheerders (1) 

SN 49
Synthese van de kennis en 
praktijken in verband met nachtelijke 
wegwerkzaamheden

12,00 € (excl. BTW)   …......... ex.

Subtotaal



JE GEGEVENS

Voornaam                                                                                  Naam                                                                                               

Functie                                                                                    E-mail                                                                                        

Organisatie                                                                                    BTW-nummer                                                                                    

Telefoonnummer                                                                                    Telefoonnummer                                                                                    

POSTADRES

Straatnaam                                                                                    Nummer                                                                                                                          

Postcode                                                                                     Stad                                                                                                                                

Land                                                                                                                                                                                         

FACTURATIEADRES (indien verschillend van postadres)

Straatnaam                                                                                    Nummer                                                                                                                          

Postcode                                                                                     Stad                                                                                                                                

Land                                                                                                                                                                                         



WORD STEUNEND LID EN GENIET VAN ALLE VOORDELEN!

Wij onderhouden nauwe banden met alle spelers in de wegenbranche.  
Daarom bieden we de mogelijkheid om steunend lid van het OCW te worden.

ALS STEUNEND LID GENIET JE VAN DE VOLGENDE VOORDELEN

 • �Gratis�automatische�toezending�van�de�OCW-publicaties (handleidingen, meetmethoden, 
researchverslagen, synthesen).

 •  Voordeeltariefl (voor al het personeel van uw bedrijf) bij inschrijving voor onze studie-  
en opleidingsdagen.

 •  Gratis�documentaire�bijstand�(maximaal vijfmaal per jaar).
 • �Technische�bijstand�op�alle�werkgebieden�van�het�Centrum. Deze bijstand is  

voorbehouden voor onze leden. Zij wordt gefactureerd tegen het geldende uurtarief.

In 2020 bedraagt de jaarbijdrage voor steunende leden 200,00 € (exclusief btw).

CONTACT

Stuur dit formulier via e-mail naar publication@brrc.be

Meer informatie:
Mevr. Dominique Devijver
Tel.: 02 766 03 26 (’s voormiddags)
E-mail: publication@brrc.be




