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Technische vragen? Raadpleeg de Sterkin app
Wist u dat u via de gratis app van Sterkin maar liefst vijf jaargangen van onze vakbladen Stroomlijn,
Gaswijs en Waterdruk te lezen zijn? Hierin vindt u de antwoorden op vele vragen. U kunt heel
gemakkelijk zoeken in alle teksten met de zoekfunctie in de app. Bijvoorbeeld op norm of op kernwoord.
Omdat wij een erkenningsorganisatie zijn, hebben wij zelf geen technische medewerkers. Het is voor ons
daarom helaas niet mogelijk om technische vragen over het installatievak te beantwoorden.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u vragen heeft naar aanleiding van een artikel in een van de vakbladen.
Deze kunt u dan naar ons mailen via info@sterkin.nl. Uw vraag gaat dan door naar de
redactiecommissie.

Sterkin wenst u een fantastische zomer!

Handige hulpmiddelen voor erkende installateurs
Voor erkende installateurs hebben wij op onze website een beveiligd gedeelte waarop u kunt inloggen
met uw erkenningsnummer en wachtwoord.
Eenmaal in dit beveiligde deel kunt u veel hulpmiddelen downloaden. Bijvoorbeeld checklists voor
opleveringen of metingen en inspectierapporten waarmee u een inspectie van een toestel kunt uitvoeren.
Ook als u zelf al werkt met documenten hiervoor is het zinvol om deze eens naast elkaar te leggen. De
lijsten en rapporten zijn opgesteld door deskundigen.
Benieuwd naar de mogelijkheden van de website, maar heeft u nog geen wachtwoord? Klik dan hier om
een wachtwoord aan te vragen.

Ontmoeten wij u op een van deze beurzen?
Om alvast in uw agenda te zetten. Wij zien u graag bij onze stand tijdens de:
• Installatievakbeurs Hardenberg (12 - 14 september 2017)
• Elektrovakbeurs Hardenberg (12 - 14 december 2017)
• Vakbeurs VSK Utrecht (6 - 9 februari 2018)
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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