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Installateursbijeenkomsten gas en water
Schrijf u nu in!
Een van de belangrijkste taken van onze stichting is het bieden van mogelijkheden voor bij- en
nascholing. Kennis is immers essentieel voor het blijvend goed uitvoeren van het installateursvak.
Daarom gaan we ook in 2017 weer het land in met installateursbijeenkomsten voor onze erkende
installateurs.
Water: Legionellavrije woning
Het hoofdonderwerp voor de bijeenkomsten voor waterinstallateurs is het realiseren van een
Legionellavrije woning (in een appartementencomplex). Veel aandacht gaat uit naar de preventie van
hotspots. Op basis van een bestaande casus gaan de deelnemers actief aan het werk met een ontwerp,
waardoor deze avond een goede combinatie biedt van theorie en praktijk.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
Gas: gewijzigde voorschriften
Op de avonden voor gas staat het aanleggen en opleveren van een woninginstallatie conform de
gewijzigde voorschriften centraal. Hierbij komen veel regels conform de gewijzigde NPR-en aan de orde.
Het tweede hoofdonderwerp is het aansluiten van nieuwe toestellen op bestaande CLV-systemen.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
Wij zien u graag op een van de bijeenkomsten!
Wilt u een impressie zien van een van onze installateursbijeenkomsten? Op onze website staat hiervan
een filmimpressie.

Meer dan 100 Inspectiebedrijf-erkenningen
Onze erkenning voor inspectiebedrijven, IBER, telt inmiddels meer dan 100 erkenningen. Mede daarom
is voor deze 'tak van sport' een eigen logo ontworpen en zijn er voertuigstickers gemaakt. Ook komt er in
het najaar een eigen website voor de IBER-erkenden, gemodelleerd naar de 'Echte Installateur' website.
Deze site is gericht op de eindgebruikers en bevat een gebruiksvriendelijke zoekfunctie voor Sterkin
erkende inspectiebedrijven.

Sterkin en KVINL werken sinds januari 2017 steeds nauwer samen. Meer weten over de achtergrond en
toekomstrichting? Klik dan hier.
Mijn naam is Jean Michel van de Bunt en sinds 1 maart 2017 ben ik
werkzaam voor Sterkin als buitendienst relatiebeheerder voor de
regio Zuid-Nederland. Mijn belangrijkste taak is bedrijfsbezoeken bij
de installateurs uitvoeren, waarbij ik controleer of erkenden nog aan
alle vereisten voldoen en uitleg geef over ontwikkelingen t.a.v.
erkenningen en het beleid van Sterkin. Hierbij wil ik waar mogelijk
mijn bijdrage leveren aan de kwaliteit van de erkende installateur. Ik
heb voor Sterkin gekozen omdat zij zich hard maakt voor de
installatiebranche en voor de veiligheid van de consument. In het
verleden heb ik zelf gewerkt in de installatietechniek, waardoor
ik weet hoe het is om de tijd en moeite te steken in je opleiding. Ik
vind het dan ook belangrijk om me samen met mijn collega’s in te
zetten voor de erkenning hiervan.

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.
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