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Van den Pol Elektrotechniek: slim
en duurzaam op vertrouwd terrein
Van den Pol Elektrotechniek
is bij De Kwekerij verantwoordelijk voor de energievoorziening, intercom, CCTV,
datainstallatie en bliksembeveiliging. Ook legt het
Montfoortse familiebedrijf
178 zonnepanelen aan.
“Complexen met studentenwoningen zijn voor ons vertrouwd
terrein,” zegt projectleider Theo
Severs. Van den Pol was onder
meer betrokken bij grootschalige
projecten in Amsterdam en Vaals.
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