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Checklist onderhoud gastoestellen
Op de website van Sterkin kunt u een nieuwe checklist downloaden voor het onderhoud van
gastoestellen. Met slechts één A4 heeft u zo een overzicht van de gegevens en metingen die nodig zijn.
Tegelijkertijd legt u daarmee de staat van het toestel vast. Deze lijst is erg handig voor alle erkenden die
zich met gastoestelonderhoud bezighouden. Ga voor het gratis downloaden naar het afgeschermde deel
van onze website en klik op inspectierapporten. Bovenaan vindt u de nieuwe checklist.

Momenteel verwerken wij de resultaten van onze enquête. Zodra de
uitslagen bekend zijn, delen wij die met u.

Tweede ronde bedrijfsbezoeken
Op dit moment gaat onze buitendienst, Miranda van Leeuwen en Max van der Duim, van start met een
tweede ronde bedrijfsbezoeken.
De bezoeken hebben twee redenen als basis. Sterkin wil graag in contact blijven met de bij ons
aangesloten installateurs en doet dat op deze manier op persoonlijke wijze met de technisch beheerder.
De andere reden is een controle van de beschikbaarheid over (gekalibreerde) apparatuur en de
benodigde voorschriften die behoren bij de erkenningseisen.
Dus is het al meer dan een paar jaar geleden dat u Sterkin over de vloer heeft gehad, dan nemen wij
weer contact met u op!

Vanaf augustus kunt u inspectiezegels aanschaffen voor het najaar van
2016. Ze kosten 5 eurocent (zonder BTW en verzendkosten). Bestel
via https://www.sterkin.nl.

Logostickers weer volop verkrijgbaar
Sterkin heeft een nieuw, eigentijds logo. Velen van u hebben logostickers gevraagd en dus hebben wij
die voor u bijbesteld.
De stickers zijn in eerste instantie bestemd voor uw wagenpark, omdat ze de lak niet beschadigen.
Welke kleur uw wagen ook heeft, er is altijd een variant beschikbaar: voor een gekleurde achtergrond en
voor een witte achtergrond. Laat u echter niet beperken in uw creativiteit, want de stickers zijn ook te
gebruiken op uw schrijfmap, uw toegangsdeur, of andere plekken waar u wilt laten zien dat u staat voor
kwaliteit.
U kunt de stickers bestellen op onze website of via info@sterkin.nl. Graag uw erkenningsnummer
vermelden.
U ontvangt deze nieuwsbrief als onderdeel van de informatievoorziening van Sterkin aan de erkende
installateurs. In de erkenningsregeling is opgenomen dat Sterkin zich inspant om de erkende installateurs
van relevante informatie te voorzien.

