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Wettelijke regeling gastoestellen
Minister Blok kondigde enige tijd geleden de wettelijke regeling voor onderhoud en aanleg gastoestellen
aan. Het bestuur van Sterkin is blij met de komst van een wettelijke regeling, met als doel het verbeteren
van de veiligheid van gastoestellen. Door deze regeling mogen in de toekomst alleen nog kundige en
goed opgeleide installateurs werkzaamheden aan gastoestellen uitvoeren. Naar verwachting zal de
nieuwe regeling in 2019 worden ingevoerd.

Installatie Vakbeurs 2017: dé vakbeurs voor de installatiebranche
Op 12, 13 en 14 september 2017 vindt alweer de 18e editie van Installatie Vakbeurs in Evenementenhal
Hardenberg plaats. Fabrikanten, importeurs en groothandelaren op het gebied van sanitair,
verwarmingssystemen, klimaattechnieken, bevestigingsmaterialen, meet- en regelapparatuur en andere
branchegerelateerde artikelen maken onderdeel uit van het platform. Kortom alle segmenten binnen de
installatiebranche zijn vertegenwoordigd
Daar kunnen wij als Sterkin & KvINL natuurlijk niet ontbreken. Wij zien uit naar uw bezoek aan onze
stand in hal 5, stand 539.
Adres: Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg | Openingstijden: 13.00 - 21.00 uur
Bezoek de website

Gecombineerde bedrijfsbezoeken
In het kader van de voortgaande samenwerking tussen Sterkin en KvINL zijn we dit jaar gestart met
gecombineerde bedrijfsbezoeken. Wie weet heeft u ons al te gast gehad? Het idee hierachter is niet
alleen de nauwere samenwerking, maar ook de efficiëntie voor de installateurs. Immers, installateurs die
zowel een Sterkin als KvINL erkenning hebben, krijgen nu nog slechts één bedrijfsbezoek. Dat levert
tijdbesparing op. De informatie van de bezoeken wordt door Sterkin en KvINL gedeeld zodat alle partijen
volledig op de hoogte zijn. De eerste reacties op de gezamenlijke bezoeken zijn positief.

Voor in uw 'nieuwe' agenda: bezoek ons tijdens de Elektro Vakbeurs (12-14
december) en de Vakbeurs VSK (6-9 februari 2018), beide in Utrecht
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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