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Wie is Cedicol?
Sinds 1961 is Cedicol het referentiecentrum voor
verwarmingssystemen met vloeibare brandstoffen. De
dirigent die de menselijke vaardigheid van de vakman
inzake verwarming en de Optimaz gecertificeerde
instrumenten samenbracht. In 2018 werden de
doelstellingen van Cedicol verruimd en profileert Cedicol
zich als kenniscentrum in verwarmingstechnieken voor
verschillende energieën.
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Dauwstraat 12 - 1070 Brussel
info@cedicol.be
T. 02 558 52 20
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Trainingcenter
Cedicol is erkend voor alle gewesten en dit voor zowel
technici op vloeibare als gasvormige brandstoffen. Ook
de opleiding tot erkend technicus verwarmingsaudit de
specifieke opleidingen voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en bepaalde RESCert opleidingen, kunnen bij
ons gevolgd worden.

Docenten uit de praktijk
Een 30-tal docenten uit de belangrijkste firma’s,
specialisten met professionele praktijkervaring, maken
de brug tussen de theorie en de praktijk-sessies.

Cedicol:
Wat?

Cursussen op topniveau

Aanbiedingen

Uniek in België
Centraal gelegen in Brussel levert Cedicol
bekwaamheidsattesten af - in het Nederlands en het
Frans - die door de drie gewesten (Vlaams, Waals en
Brussels hoofdstedelijk Gewest) erkend zijn. Vanaf 2013
zijn er ook een aantal opleidingen die in ons centrum te
Mons, en vanaf 2016 in ons centrum te Lokeren, kunnen
gevolgd worden. Dit geeft aan het Cedicol attest een
unieke meerwaarde. Daarnaast wordt de theoretische
kennis ook in de praktijk getraind op een brede waaier
aan toestellen.

1.000 deelnemers per jaar
Meer dan 1.000 deelnemers volgen jaarlijks één van de
opleidingen of bijscholingen die Cedicol organiseert.
Hiermee zijn wij marktleider in dit domein.
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Het centrum bundelt en verspreidt de meest recente
technische en wetenschappelijke kennis inzake
het rationeel gebruik van een energie - die zowel
geproduceerd wordt door brandstoffen als door
productie via duurzame bronnen, waarbij “brandstof”
zowel duidt op fossiele (vloeibare, gasvormige als vaste)
brandstoffen als op hernieuwbare brandstoffen - en de
daaraan verbonden technieken. Het is als kenniscentrum
erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en
Leefmilieu. Het informeert de professionelen en is de
gesprekspartner van de overheden bij het opstellen van
normen en reglementeringen.

Cedicol biedt een gemeenschappelijk platform aan alle
spelers uit de branche van verwarmingssystemen en zijn
energieën. Dit zijn:
• De fabrikanten en invoerders van stookketels,
branders, convectoren, warmeluchtgeneratoren,
opslagtanks, rookgasafvoersystemen, regel- en
meetapparatuur en toebehoren
• Onderhouds- en installatiemaatschappijen
• Erkende keuringsorganismen, labo’s en studiebureaus
• Opleidingscentra
• Hogescholen en universiteiten
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