Het laatste nieuws van Sterkin

Online versie

Inspectiezegels beschikbaar
Ze zijn beschikbaar voor het komende jaar: de Controle-inspectiezegels Gasverbrandingstoestellen
2019. Ook zijn er nog zegels voor 2018 beschikbaar, maar hiervoor geldt: op = op. U kunt de zegels
bestellen met het bestelformulier op onze website. Het ingevulde formulier kunt u naar ons mailen of
faxen.
De kosten bedragen € 0,05 per stuk. De minimale verzendkosten bedragen € 3,50 deze zullen naar rato
van uw bestelling toenemen tot een maximum van € 7,50 per bestelling.
De bestelde zegels van 2018 en 2019 verwerken wij als twee aparte bestellingen. Inspectiezegels voor
2018 worden na betaling direct verzonden; de inspectiezegels voor 2019 verzenden wij vanaf 20
december.

AVG
We zijn nog steeds druk met het verkrijgen van toestemming van onze erkende relaties om de
bedrijfsgegevens te mogen publiceren. Ongeveer 40 procent van onze klanten heeft inmiddels
gereageerd, maar de tijd voor de overige bedrijven begint te dringen. Het bestuur heeft besloten dat
bedrijven die in het eerste kwartaal van 2019 niet reageren per 1 juli 2019 niet meer gepubliceerd zullen
worden op de website De Echte Installateur.
Het is een kleine moeite! Gaat u, nu u dit leest, direct naar de website van Sterkin. Op de eerste pagina
ziet u het beveiligde Mijn Sterkin gedeelte waar u kunt inloggen. Gebruikt u daarvoor uw klantnummer.
Dit staat vermeld op uw jaarfactuur. Controleert u of de gegevens van uw bedrijf in onze zoekmachine of
op het erkenningsbewijs nog kloppen. Is er iets veranderd? Dan kunt u dat zelf gemakkelijk aanpassen.
Tevens kunt ons toestemming verlenen om uw gegevens te gebruiken. Voor ons een wettelijke
verplichting en voor u commercieel belangrijk.

Laatste nieuws over de fusie
Alle acties die nodig zijn om tot een verantwoord fusiebesluit en haalbare ingangsdatum te komen,
verlopen qua timing en inhoud nog steeds positief. De verwachting is dat we de fusie in de komende
maand kunnen bezegelen. Zodra dit het geval is, ontvangt u een speciale nieuwsbrief met alle relevante
informatie.
Tip: gebruikt u ons logo voor communicatiemiddelen? Vanaf 21 december is het nieuwe logo
beschikbaar, behorend bij de nieuwe naam.

Facturatie 2019
Anders dan u de afgelopen jaren van ons gewend was, komt de factuur 2019 pas in januari. Als gevolg
van de voorgenomen fusie gaan we in december de adressenbestanden van beide organisaties
samenvoegen en krijgen bedrijven met een dubbele erkenning voor Gas, Water of Elektra (zowel bij
KvINL als Sterkin) de mogelijkheid om één erkenning op te zeggen. Wanneer de fusie afgerond is,
ontvangt u vanuit de nieuwe organisatie het verzoek om een PO-nummer.

Aarding 'compleet'

Installateursdagen elektra 2019
Aarding van toestellen blijft een belangrijk onderwerp voor elektrotechnisch installateurs. Niet alleen
komen er steeds nieuwe elektrische apparaten, ook hun aantal neemt toe. Dat heeft consequenties voor
de aarding. Aan de orde komen bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

aarding van verschillende stroomstelsels;
aardlekschakelaars in de installatie (inclusief typen);
aarding van bad- en doucheruimten;
aarding van zonnepanelen;
koppeling van de bliksembeveiligingsinstallatie en de veiligheidsaarding.

Locaties en data
19-02
26-02
05-03
12-03
19-03
26-03
02-04
09-04

Eemnes
Drachten
Akersloot
Ridderkerk
Nuland
Duiven
Zwolle
Venlo

Programma
13.00
13.30
13:40
15.00
15.30
16.50
17.00 – 18.00

Zaal open en ontvangst
Opening
Theorie aarding
Pauze
Metingen aarding KWx
Vragen en afsluiting
Napraten met hapje en drankje

Vakwijzer KvINL
De nieuwe Vakwijzer van KvINL is verschenen. Het blad staat zoals gebruikelijk vol interessante
informatie, waaronder technische zaken, antwoorden op vragen van installateurs en informatie over
normen en regels. Download de Vakwijzer (PDF) op onze website.

Marktontwikkelingen warmtepomp
Het Dutch New Energy Research (DNER) presenteerde in september het Nationaal Warmtepomp
Trendrapport.
Het aantal warmtepompen in ons land groeit gestaag, met als oorzaak de toenemende zorgen om de
klimaatverandering, het op termijn stoppen van het winnen van Nederlands aardgas en de
overheidsmaatregelen die deze vorm van opwek stimuleren. In 2030 zal ons land 1,3 miljoen
warmtepompsystemen tellen, denkt het DNER.

De keerzijde is dat er nog onzekerheden zijn over deze installaties. Die liggen onder andere in de prijs,
de prestatie, de kwaliteit, beleving en geluid. Voor de hele sector is nog wat werk te verrichten op deze
punten.
Klik hier om het volledige rapport gratis te downloaden.
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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