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Zien wij u op een van deze beurzen?
Sterkin is met een stand aanwezig bij de LED Expo en de VSK beurs. Beide zijn voor u gratis te
bezoeken.
LED Expo
Op woensdag 27 en donderdag 28 januari 2016 staan wij op de grootste vakbeurs voor LED-verlichting
in de Benelux. De vakbeurs wordt georganiseerd in de Langstraathal, Brabanthallen Den Bosch. Wij
nodigen u van harte uit om ons te bezoeken in stand F16. Woensdag van 10 - 18 uur (met aansluitend
uitreiking van de LED Expo award) en donderdag van 10 - 17 uur.
Op http://www.ledexpo.nl/registreer kunt u als Sterkin erkende installateur gratis toegangskaarten
bestellen ter waarde van € 45,- per stuk. Gebruik hiervoor de code: bnl16sterkin.
VSK
De VSK staat dit jaar in het teken van 'kennis omhoog, verbruik omlaag'. Van dinsdag 2 tot en met vrijdag
5 februari kunt u de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zien in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij nodigen
u van harte uit om ons te bezoeken in hal 10, stand F069. Alle dagen van 10 - 18 uur en donderdag zelfs
tot 20:30 uur.
Registreren is gratis via http://www.vsk.nl/nl-NL/Bezoeker/Beursinformatie/Toegang.aspx.
Beurs Energiezuinig Wonen
Hoe bekender onze erkenningen zijn bij de consumenten, des te eerder zij een Sterkin erkende
installateur in de arm nemen. Uw erkenning staat voor kwaliteit. Daarom is Sterkin als ambassadeur
verbonden aan de Beurs Energiezuinig Wonen 2016 in de Jaarbeurs Utrecht, gericht op particuliere
huiseigenaren in Nederland die hun huis willen verduurzamen. Op de beurs krijgen zij een indruk van de
vele mogelijkheden die er zijn op bouwkundig en installatietechnisch gebied. Bijvoorbeeld isolatie van de
schil, warmteterugwinning en laagtemperatuuroplossingen. De doelgroep van deze beurs wordt gevormd
door uw potentiële klanten! http://www.beursenergiezuinigwonen.nl/

Wij wensen u prettige feestdagen en een geweldig nieuw (installatie)jaar!

Conformiteitsverklaring
De conformiteitsverklaring geeft u als erkende installateur een voorsprong op uw niet-erkende
concurrent. Voor de wet zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van de installaties in hun
panden, zowel in de woningbouw als in de utiliteit. Met een conformiteitsverklaring van de Sterkin
erkende installateur kan de installatie-eigenaar aantonen dat de installatie vakkundig, conform de NENnormen is aangelegd en aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet.
Verwijs uw klant naar https://www.echteinstallateur.nl/echte-installateur/conformiteitsverklaring.

Erkenningsregelingen Inspectiebedrijven
Inmiddels hebben meer dan vijftig inspectiebedrijven zich aangesloten bij de Sterkin erkenningsregeling
IBER. Hiermee zijn Sterkin erkende inspectiebedrijven hard op weg om een landelijke dekking te
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realiseren. Wij zullen dit melden bij verzekeraars, zodat zij hun klanten naar de Sterkin erkende
inspecteur kunnen verwijzen.
Bent u de volgende?
Wilt u als inspectiebureau uw kwaliteit aantonen? Meld u dan aan voor deze erkenning
via https://www.sterkin.nl/erkenningsregelingen/inschrijven-en-wijzigen.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het kantoor van Sterkin gesloten
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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