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Facturatie december
In december vindt de facturatie van de jaarbijdrage 2018 voor de erkenningen en abonnementen plaats.
Houdt u rekening met de incasso?
Erkenningen
Het tarief voor de erkenningen REI, REG, REW en REDE bedraagt in 2018 € 87,-. De erkenningen IBER
en REGT kosten € 102,-, inclusief erkenning van één inspecteur/technisch beheerder. Aanvullende
erkenning van een inspecteur en/of monteur bedraagt € 51,- per persoon.
Combineert u de erkenningen REI en REDE, of REG en REGT? Per combinatie ontvangt u een korting
van € 62,-.
Vakbladen
Een abonnement op een van onze vakbladen Stroomlijn, Gaswijs of Waterdruk kost in 2018 € 36,-. Voor
meerdere abonnementen op de vakbladen geldt verder een staffelkorting:
2 t/m 10 abonnementen € 27,50 per stuk
11 t/m 25 abonnementen € 20,- per stuk
26 t/m 50 abonnementen € 15,- per stuk
51 en meer abonnementen: individuele afspraken.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Inspectiezegels 2018
De inspectiezegels voor 2018 zijn beschikbaar. De kosten bedragen € 0,05 per stuk (exclusief
verzendkosten). De minimumafname is 100 stuks inspectiezegels. Klik hier voor het bestelformulier.
Ook zegels voor 2017 zijn nog in beperkte mate voorradig voor dezelfde prijs.

Installateursmiddagen gaan weer van start
Er start een nieuwe serie installateursmiddagen voor de elektra-installateurs met de titel:

Wijzigingen NEN 1010 in de praktijk.
Centraal staan onderwerpen waar vaak veel vragen over zijn en ook veel misverstanden over
bestaan. Het eerste deel gaat over hoe de wijzigingen in de NEN 1010 in de praktijk uitpakken. Daarna
bespreken we welke typen kabels gebruikt moeten worden gebaseerd op de verschillende normen en
regels. Ook de verplichte documentatie van installaties is een onderwerp: wat leg je vast, wanneer en
voor wie? Dit deel sluiten we af met de belangrijkste wijzigingen in de NPR 5310. Het tweede
theoretische deel gaat over ontwerp, aanleg en oplevering van stekerbare installaties en het plaatsen van
rookmelders in woningen conform de NEN 2555.
Zoveel informatie in één middag is uw tijd zeker waard! Bezoek een van onze installateursmiddagen bij u
in de buurt. Meer informatie vindt u op onze website.

Elektro Vakbeurs Hardenberg
Op dinsdag 12 tot en met donderdag 14 december staan wij op dé vakbeurs waar alle disciplines
van elektrotechniek samenkomen. De vakbeurs wordt georganiseerd in de Evenementenhal, te
Hardenberg. De Vakbeurs is geopend voor publiek van 13.00 tot 21.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om ons te bezoeken in stand 549 namens Sterkin & KvINL. Via deze
link kunt u gratis toegangskaarten bestellen.

