Het laatste nieuws van Sterkin

Online versie

REGT 2016
Het Sterkin bestuur heeft de nieuwe erkenningsregeling REGT 2016 vastgesteld. Deze nieuwe regeling
is specifiek gericht op onderhoud van cv-installaties en andere gasverbrandingstoestellen. Hiermee loopt
u vooruit op de overheidsmaatregelen die zullen komen in reactie op het onderzoek van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
REGT 2016 is een scherper geformuleerde erkenningsregeling vanuit de sector zelf, met meer specifieke
opleidingseisen en controle-elementen. Al bijna 100 installateurs zijn inmiddels erkend voor deze
regeling.
Heeft u interesse in deze erkenning? Klik hier voor meer informatie.

29 november tot en met 1 december staat Sterkin op de elektrovakbeurs
te Hardenberg (standnummer 558). Een uitgelezen kans om met onze
buitendienstmedewerkers en deskundigen in contact te komen. Dagelijks
open van 14.00 tot 22.00 uur. Gratis e-tickets bestelt u hier.

Tarieven 2017
Begin december zullen wij de bijdragen voor 2017 factureren. U ontvangt deze facturen in principe
per e-mail. De tarieven voor 2017 zijn niet verhoogd ten opzichte van 2016 en bedragen:
• REI, REG, REW, REDE: € 85,- p/st
• REGT: € 100,- inclusief de eerste technisch beheerder; € 50,- voor iedere aanvullende technisch
beheerder of monteur.
• IBER: € 100,- inclusief de eerste inspecteur en € 50,- voor iedere aanvullende persoon.
Nieuw zijn de staffelkortingen, indien u een combinatie heeft van de volgende erkenningen,
ontvangt u de genoemde kortingen:
• REGT + REG = € 60,- korting op de REG
• REI + REDE = € 60,- korting op de REDE
Aan een reeds erkend bedrijf dat een extra erkenning neemt, worden geen eerste controlekosten
berekend.
Ook voor abonnementen op onze vakbladen hanteren wij per 2017 een staffelkorting. Deze
kortingen gelden voor abonnementen op hetzelfde vakblad.
De volgende staffel is van toepassing op de vakbladen Stroomlijn, Gaswijs of Waterdruk in 2017:
•
•
•
•

1e abonnement: € 35,-2e t/m 10e abonnement: € 27,50
11e t/m 25ste abonnement: € 20,-26 abonnementen of meer: € 15,--

