
VvEElektrotechniek

Goed advies
“Kostenbesparing is een onderwerp 

dat sterk in de belangstelling staat, 

want elke VvE probeert het geld zo 

zuinig - maar ook zo goed - mogelijk 

te besteden. Het VvE-bestuur werkt 

met het geld van de eigenaren; daar-

van zijn we ons sterk bewust. Daarom 

nemen we ruim de tijd voor een goed 

advies, zodat de VvE zeker weet dat 

het geld goed besteed wordt. Dat 

betekent: optimale kwaliteit voor de 

beste prijs. En omdat we al lang voor 

VvE’en en beheerders werken, weten 

we dat het besluitvormingstraject wat 

langer is dan bij eengezinswoningen 

en bedrijfspanden. Geen probleem: 

ons doel is dat de installaties die we 

leveren helemaal passen bij de wen-

sen van de VvE.

Wij luisteren naar de klant. Bij de ene 

VvE hebben we te maken met een 

technische commissie die zich uitvoe-

rig heeft georiënteerd en precies weet 

wat ze wil; bij een andere heeft het 

bestuur heel veel vragen. Bij beiden 

besteden we de tijd die nodig is om 

tot een goed advies te komen. Hierbij 

leveren we altijd een exploitatiebere-

kening, zodat het bestuur weet op 

welke termijn de installatie wordt 

terugverdiend.”

 Op de website vandenpol.com is een 

groot aantal projecten vermeld waar-

aan Van den Pol heeft meegewerkt. 

Daar staat ook: “Sinds 1935 zijn dui-

zenden gebouwen, projecten en klan-

ten getuigen geweest van ons vak-

manschap en onze toewijding. We 

zien het ook als ‘onze’ gebouwen en 

projecten.” Dat zegt eigenlijk alles!

Van den Pol Elektrotechniek is aanwe-

zig op de voorlichtingsbijeenkomsten 

van VvE Belang in Arnhem, Rotterdam 

en Utrecht en op het Jaarcongres in 

Nieuwegein. Wilt u alvast een vrijblij-

vende E-scan aanvragen? Ga dan naar 

de website of stuur een e-mail naar 

escan@vandenpol.com ■

Meer informatie: vandenpol.com 
of 0348 47 99 99. 

Duurzaamheid is een actueel thema bij veel VvE’en. Dan gaat het om energie- en kostenbesparing maar 
vooral ook om de vraag hoe de appartementencomplexen een aantrekkelijke en comfortabele woonomgeving 
bieden; ook in de toekomst. Van den Pol Elektrotechniek uit Montfoort, dat dit jaar het 80-jarig bestaan viert, 
is dé partner als het gaat om duurzaam gebouwbeheer.

ennis van Meurs, projectlei-

der gebouwbeheer, doet 

geen moeite om te verhullen 

hoe trots hij is op de projec-

ten die Van den Pol uitvoert: “Wij kun-

nen snel schakelen en we beschikken 

over een eigen servicedesk. De VvE of 

de beheerder heeft direct contact met 

de servicemonteur en - misschien nog 

wel ons belangrijkste sterke punt - 

afspraak is bij Van den Pol Elektro-

techniek afspraak. Onze manier van 

werken heeft ons onlangs de titel 

‘Meest duurzame elektrotechnisch 

installateur van Nederland’ opgele-

verd. En daar zijn we inderdaad heel 

trots op!”

E-scan
Vanuit het Groene Hart werkt Van den 

Pol Elektrotechniek met 250 mede-

werkers aan duurzame gebouwen. Het 

bedrijf biedt een breed pakket aan 

producten en diensten. Van Meurs: 

“Eigenlijk alles wat je op het gebied 

van elektrotechniek in een apparte-

mentengebouw nodig hebt. Wij noe-

men dat: alles waar een elektriciteits-

draad aan zit, maar ook alle draadloze 

installaties! Als meest duurzame elek-

trotechnisch installateur van Neder-

land komen we graag en geheel vrij-

blijvend bij de VvE’en langs om een 

E-scan uit te voeren en te zien waar 

we het gebouw nog duurzamer kun-

nen maken.

Verduurzaming van de verlichting, 

bijvoorbeeld door vervanging van TL- 

door LED-verlichting, is momenteel 

aan de orde van de dag. Maar LED is 

niet altijd de meest optimale oplos-

sing; soms zijn bewegingsmelders een 

betere keus. Omdat elke situatie en 

elk appartementengebouw weer 

anders is, bekijken wij de situatie altijd 

ter plaatse; ook als het om een klein 

project gaat.”

Van den Pol Elektrotechniek en de VvE: 
een duurzame combinatie!
“Onze manier van werken heeft ons de titel ‘Meest duurzame 
elektrotechnisch installateur van Nederland’ opgeleverd”

VvE Magazine oktober 201568

D


