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De pitstop
Net als velen van u, ben ook ik een fervent wielrenner, zowel actief als passief.
Menig ochtend in het weekend hijsen wij, wielerliefhebbers, ons in een strak “gesponsord” wieleroutfitje, denkend dat wij deze dag grote kans maken om het niveau van Froome, Contador of Mollema aan te tikken. Zo moeilijk kan het toch niet
zijn? Dat dat tegenvalt, daar komen wij snel achter.
De plaatselijke pukkel blijkt wel degelijk iets van de Cauberg te hebben en 50 kilometer door de bossen is een hele afstand. Dat laatste melden we overigens niet
aan het thuisfront. Daar zijn ze in de veronderstelling dat wij ons afpeigeren om de
afgelopen week te compenseren. Wij laten ze graag in die waan.
Dan, vanuit het niets, bereiken we het leukste moment van de dag, de pitstop!
Daar treffen we andere wielerfanaten. Er worden wat handen geschud en het doel
van deze ochtend is bereikt. Het is een “feest van herkenning” compleet met gehaktballen, uitsmijters, een stuk appelgebak met slagroom en koffie. Een heerlijk
excuus om eens lekker met “fietsmaten” sterke verhalen te delen. En thuis maar
denken dat we goed bezig zijn!
Na een uurtje, stappen we voldaan op de fiets en zit ons wielershirt extra strak. Ach
dat fietsen we er wel weer af, who cares. We stampen nog even goed door en thuis
aangekomen laten we voldaan het aantal gereden kilometers zien. Via social media
delen we onze “prestatie” met fietsend Nederland. Daarmee hebben we een excuus om de rest van de dag te relaxen.
Nu zult u denken: waar blijft het bruggetje naar ThermoNoord? Dat ga ik u schetsen. ThermoNoord is dé plek voor uw pitstop. Bij ThermoNoord heeft u de mogelijkheid om ongestoord met collega’s verhalen uit te wisselen over gerealiseerde
projecten. Er wordt regelmatig voor een hapje en een drankje gezorgd. En alle
spullen die u voor een klus nodig heeft zijn uit voorraad leverbaar. Ligt de ThermoNoord pitstop een dag niet op uw route, dan kunt u uw bestelling ook online plaatsen. Indien u voor 18.00 uur bestelt staat het de volgende ochtend klaar bij uw
Express.

Goede zaken en tot snel!
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Colofon
Deze ThermoNoord Goed bekeken is een uitgave
van de Plieger groep.
Koxkampseweg 6
5301 KK Zaltbommel

Redactie:
communicatie@plieger.nl
jaargang 1 najaar 2015
Oplage: 6.000

De ThermoNoord Goed Bekeken is een blad vol
technische informatie, projecten en product nieuws
voor de technische installateur. Wij hebben de
grootst mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in deze ThermoNoord Goed
Bekeken, fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Gehele of gedeeltelijke overname van deze artikelen is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de redactie.
De kracht van ThermoNoord is het merkonafhankelijk samenstellen van systemen die specifiek zijn afgestemd op de behoefte van de afnemer. Een
bezoekje aan of belletje naar ThermoNoord is dan
ook meer dan de moeite waard!

4

ThermoNoord Goed bekeken november 2015

Inhoudsopgave
Bedrijfsnieuws
Voorwoord

3

ThermoNoord aanwezig op de installatie vakbeurs Hardenberg 2015

6

Even voorstellen

15

ThermoNoord voorjaarsklassieker groot succes!

22

ThermoNoord Gorredijk; hoe begon het allemaal?

28

ThermoNoord Ten Boer

32

ThermoNoord de Goorn

38

Productnieuws
IMI Heimeier introduceert Eclipse radiator afsluiters

11

Nieuw in het ThermoNoord assortiment R-Vent plafondroosters

30

Leveranciersnieuws
Hernieuwde samenwerking met Reznor

16

Facts & Figures
Wat brengt een zonnepaneel nou op?

24

Installatie van mengautomaten

34

Projecten
Heerlijk vakantie vieren op camping De Wite Burch

8

Optimale samenwerking energieneutraal bouwen

19

Ook Trespa kiest voor een ThermoNoord oplossing

26

Deze installateur kiest ook privé voor duurzame technieken

36

Klant aan het woord
Bouma: wat hebben wij toch een leuk vak!

12

ThermoNoord Goed bekeken november 2015

5

Bedrijfs
nieuws

Bidonnetje meneer?
ThermoNoord was zeker aanwezig op Installatie
Vakbeurs Hardenberg editie 2015.
En hoe, met een prachtige duurzame stand in hal
3 en een stand bij de entree met een infodesk.
Duurzaam op het gebied van warmtepomp technieken met een werkende lucht – water warmtepomp, PV panelen, ventilatietechniek en hoog
rendement luchtverwarmers.
De beurs wordt door onze eigen vertegenwoordigers gewaardeerd met een dikke 9. En dit werd
onderstreept door de vele bezoekers op onze
stand. Wederom 3 topdagen waar business, netwerken en plezier hand in hand gingen.
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Bijgaand de prijswinnaars van een professionele
ThermoNoord set wielerkleding:
Dag 1 Installatietechniek Lowik Almelo
Ronnie Roetenberg
Dag 2 Installatietechniek NIBO Bovenkarspel
Gerard Koomen
Dag 3 Installatiebedrijf HDI Oosterwolde
I.Oosterkamp
Er zijn meer dan 1.500 bidons en tassen uitgedeeld door ons enthousiaste team ThermoNoord
collega’s bij onze infodesk. We kregen zelfs klachten van onze collega leveranciers dat ze ons overal op de beurs tegenkwamen. Kortom ThermoNoord is: “Goed gezien” op de Installatie Vakbeurs in Hardenberg. Tot volgend jaar.

Anton Tjapkes

Beursteam ThermoNoord
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Heerlijk vakantie vieren
op camping De Wite
Burch
Een heerlijke vakantie beleef je met het hele gezin
op familiecamping De Wite Burch in het mooie
Gaasterland! Iedereen voelt zich hier thuis.
Van de allerkleinsten tot de allergrootste, op familiecamping De Wite Burch is altijd wat te beleven,
te ontdekken, te bekijken of te proeven.
Nieuwe koers
De Wite Burch wilde een nieuwe koers gaan
varen en heeft in 2014 de camping grondig aangepakt. Een nieuw restaurant, een campingwinkel
en de Avonturij (indoor speelpaviljoen) was hier
het gevolg van. Ook één van de aanwezige sanitairgebouwen werd grondig aangepakt.
Voorwaarden
De moderne campinggast wordt steeds kritischer.
Naast een goed Wifi netwerk zijn de sanitaire
voorzieningen één van de belangrijkste selectiecriteria om tot een campingkeuze te komen. Een
ander punt om rekening mee te houden is zuinig
omgaan met het energieverbruik. Op een camping heb je te maken met een hoog energieverbruik is het hoogseizoen en een laag verbruik in
het voor- en naseizoen. Zonne-energie is dus uitermate geschikt voor toepassing op een camping, want als de zon schijnt zijn de
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bezoekersaantallen het hoogst.
ThermoNoord oplossing
Samen met installateur Johan Kuipers, al meer
dan 45 jaar een erkend installatiebedrijf uit Bakhuizen, heeft ThermoNoord de uitdaging aangenomen om het sanitairgebouw te verduurzamen.
ThermoNoord heeft gekozen voor een AO Smith
Cyclone BFC boiler van 368 liter. De BFC is een
volledig gesloten condenserende hoog rendementboiler (109% o.w.). Deze boiler is vrijwel
overal te plaatsen door de flexibiliteit in de rookgasafvoersystemen. Het opwekkingsrendement
voor de EPC-berekening is 96.6%. De BFC is dan
ook goedgekeurd voor de Energie Investerings
Aftrek (EIA). Deze gasgestookte boiler wordt
voorverwarmd door middel van 5 Cosmo zonnecollectoren, die aangesloten zijn op een RVS DeJong boiler van 500 liter. Om het plaatje
helemaal compleet te maken heeft ThermoNoord
meteen vandaalbestendige Rada douchekoppen
geplaatst in de douchecabines. Deze zijn uitgerust met elektrische douchemengkranen en infrarood cyclus spoeling in verband met legionella
preventie. Zo kan camping De Wite Burch de aankomende jaren haar klanten voorzien van duurzaam warm water.

Johan Kuipers
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Saving the world’s energy
A.O. Smith heeft ruim 40 jaar ervaring in het maken van boilers voor professionele toepassingen
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IMI Heimeier
introduceert Eclipse;
de kleinste automatische thermostatische
radiatorafsluiter met AFC-technologie
Met Eclipse biedt IMI Heimeier een nieuwe generatie thermostatische radiator afsluiter met automatic flow control (AFC). De Eclipse TRV
(thermostatische radiator afsluiter) zorgt ervoor
dat het gewenste comfort en temperatuur op elk
moment wordt bereikt.
De afsluiter regelt het maximum debiet onafhankelijk van drukverschillen en garandeert een perfect uitgebalanceerd systeem. Het debiet wordt
direct ingesteld op de afsluiter dus u hoeft geen
ingewikkelde leidingberekeningen te maken. De
traploze instelling geschiedt snel en eenvoudig
door het verdraaien van de instelknop met cijfers. De Eclipse is verkrijgbaar in de bekende
standaard afsluiter maten.

•
•
•
•
•

Traploze voorinstelling tussen 10 en 150 l/h
Voor drukverschillen tot 60 kPa
DIN EN 215 keuring en certificatie
Vuilafstotend
Aansluiting M30 x 1,5 geschikt voor alle thermostaatkoppen of motoren van IMI Heimeier
• Alle inserts in afsluiterhuizen gemerkt met II+
zijn zonder aftappen van het systeem direct uitwisselbaar
• Compleet product programma voor twee pijpradiatorsystemen en vloerverwarming systemen

Meer informatie vindt u op http://www.imi-hydronic.com/nl/eclipsenl/

• De kleinste automatische TRV die op de markt
beschikbaar is
• Automatische debietregeling door geïntegreerde constant debietregelaar
• De geïntegreerde constant debietregelaar zorgt
voor een betrouwbare en gelijkmatige temperatuurregeling
• Handhaaft vrijwel geruisloos het juiste debiet
• Geen afzonderlijke, ingewikkelde leidingberekeningen nodig
• Nauwkeurige regeling, ook in deellastbedrijf
• Snelle montage en gebruikersvriendelijk
• Optimaal voor renovatie: door gestandaardiseerde maatvoering direct uitwisselbaar
• Standaard afsluiter behuizing in alle gangbare
uitvoeringen
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Bouma: wat hebben wij
toch een leuk vak!
Bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij en daarmee ook nog eens je boterham
verdienen; veel mooier kan het niet worden.
Klaas Meindertsma en Bernard de Vries van technisch installatiebedrijf Bouma vertellen vol passie over hun bedrijf Bouma in het Friese
Suameer.

Bouma en Awizon
Naast het technisch installatiebedrijf Bouma zijn
de heren ook eigenaren van het in zonnepanelen
gespecialiseerde bedrijf Awizon in Surhuisterveen. Awizon vormt een mooie aanvulling op
Bouma dat gespecialiseerd is in installatietechniek binnen het gebouw.

In 1936 startte Bouma het gelijknamige bedrijf
wat jaren later werd overgenomen door de
broers Bauke en Bob. Toen de gebroeders aangaven ermee te willen stoppen, staken Klaas en
Bernard, beiden in dienst van Bouma, de koppen
bij elkaar en besloten het bedrijf over te nemen.
Vanaf 1 januari 2006 kregen zij de leiding over
het bedrijf. Leiding is misschien niet het juiste
woord, ten dienste staan past beter. Ervoor zorgen dat de inmiddels 70 medewerkers hun werk
efficiënt kunnen doen, daar draait het om volgens Bernard en Klaas.

Samenwerking Bouma en ThermoNoord
Al sinds jaar en dag werkt Bouma graag samen
met ThermoNoord. Chris Jonker is hun vaste gesprekspartner. Zo’n vier keer per jaar praten de
heren bij, delen hun ervaringen en nemen lopende en nieuwe projecten door. De functie van
de groothandel verandert. Het alleen maar dozen
schuiven is al lang verleden tijd. ThermoNoord
denkt mee, adviseert en zorgt met haar logistiek
op maat dat de installateur door kan met zijn installatiewerk. Uiteraard is duidelijk communiceren en elkaar vertrouwen daarbij van groot
belang.
Op dit moment loopt een Koplopers project bij
81 woningen in Leeuwarden (het Koploperproject helpt mkb’ers om op een doelgerichte en effectieve manier in één jaar duurzamer te
ondernemen). De bestaande huizen worden gesloopt om vervolgens weer op te bouwen tot
energiezuinige woningen. Logistiek op maat per dag, per huisnummer en op de afgesproken
tijd leveren - is daarbij van essentieel belang.
Niet alleen worden de faalkosten gereduceerd
maar ook behoort onnodig wachten tot het verleden. Het eerste deel van het project is inmiddels
afgerond en tot tevredenheid van Bouma, verliep
de planning tot op de dag nauwkeurig!
Toekomst installatievak
Op de vraag of Bouma nog toekomst ziet voor
het installatievak zeggen beide heren volmondig
ja. Zij geven echter aan dat er nog een boel gaat
veranderen.
Van bouwplaats naar werkplaats
Er is een duidelijke verschuiving te zien van werken op de bouwplaats naar het prefab aanleve-
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Kennis, enthousiasme, een
goede sfeer en geen negen
tot vijf mentaliteit daar draait
het bij Bouma om.
ren van materialen. Gehele units worden op de
werkplaats in elkaar gezet om alleen nog afgemonteerd te worden op de bouwplaats. Dit is snel
en efficiënt én het bijkomend voordeel is dat er op
de bouw nauwelijks verpakkingsmateriaal is.
Techniek
Bouma volgt nieuwe technische ontwikkelingen
op de voet. Niet alleen de twee heren maar alle
medewerkers houden dit nauwlettend in de
gaten. De monteurs blijven na het werk vaak nog
even hangen om hun ervaringen over nieuwe
technieken te delen.
Bouma heeft in de omgeving tachtig scholen in
onderhoud. Vijfentwintig van die scholen zijn inmiddels aangesloten op een computersysteem
van Bouma waardoor zij dagelijks zien of er een
storing is en wat er eventueel defect is. Het is
meerdere malen voorgekomen dat de monteur al
bij de school op de stoep stond voordat de
school de storing had opgemerkt. Dergelijke digitale gebouwbeheerssystemen zijn de toekomst!
Bijkomend voordeel is dat door deze vaak dure
en geavanceerde systemen de “beunhazen” buitenspel gezet worden. Daarover sprekend waarschuwt Klaas ons meteen voor de vele
gevaarlijke installaties die hij nog steeds tegenkomt. Helaas wordt er nog vaak voor prijs gekozen en niet voor kwaliteit. Dat daarbij de
veiligheid in gevaar komt, daarvan is men zich in
Nederland vaak niet bewust. Verplichte controle
op de certificering van bedrijven zou een boel ellende kunnen voorkomen!

14
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Scholing
Als je zo enthousiast bent over het installatievak
snap je nauwelijks waarom er maar zo weinig
leerlingen zijn. Het is zo’n uitdagend vak, de techniek ontwikkelt steeds en dat daagt toch uit? Om
de jeugd te inspireren en te motiveren stelt
Bouma met regelmaat het bedrijf open voor
scholieren. Want wat er ook in de komende 10 tot
30 jaar gaat gebeuren, installateurs blijven
nodig, alleen zal de benodigde kennis veranderen!
Kennis, enthousiasme, een goede sfeer en geen
negen tot vijf mentaliteit daar draait het bij
Bouma om. Dat het een zwaar vak is staat buiten
kijf, maar prachtig is het zeker!

“Vijfentwintig scholen zijn aangesloten op een
computersysteem van Bouma”

Be
drijfs
nieuws

Even
voorstellen
Koos van Bleek, Klimaat productspecialist
Na vijf jaar afwezig te zijn geweest is Koos van Bleek sinds
1 mei weer terug bij de Klimaatafdeling in Gorredijk, als productspecialist. Met meer dan 38 jaar ervaring in de installatietechniek is er geen vraag die Koos niet kan beantwoorden.
Naast het installatievak heeft Koos een grote passie voor
breedspoor treinen die in zijn eigen tuin kunnen rijden.

Bart van Damme, accountmanager klimaat West Nederland
Vanaf 1 september is Bart van Damme, 31 jaar, onze nieuwe
accountmanager Klimaattechniek voor de regio West Nederland. Door zijn werkzaamheden als monteur in de installatietechniek weet Bart exact tegen welke uitdagingen een installateur kan aanlopen en beschikt hij over een grote materiaalkennis. Net zoals veel van zijn collega’s bij ThermoNoord is
ook Bart een wielrenfanaat.

Kars Mengerink, vertegenwoordiger ThermoNoord Groningen
Sinds 1 augustus vertegenwoordigt Kars Mengerink ThermoNoord in de regio Noordoost Groningen. Kars is 36 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Hiervoor was hij werkzaam
bij een technische groothandel die gespecialiseerd is in bevestigingstechniek. In zijn vrije tijd coacht hij het voetbalelftal van
zijn zoon.

Anton Tjapkes, adviseur CV Klimaat Ten Boer
Het nieuwe aanspreekpunt bij ThermoNoord Ten Boer is sinds
deze zomer, Anton Tjapkes. Anton geeft in onze showroom
voor duurzame producten advies aan bezoekers en is de schakel tussen de eindgebruiker en de installateur.

ThermoNoord Goed bekeken november 2015
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Hernieuwde samenwerking met Reznor
Reznor en ThermoNoord werken al meer dan 30
jaar intensief samen. De markt van gasgestookte
luchtverwarmers in Nederland is de laatste jaren
erg veranderd door nieuwe technieken, prijsnivellering, concurrentie en natuurlijk de recessie.
Hoogste tijd om de koppen bij elkaar te steken
en op zoek te gaan naar een nieuwe aanpak.
Reznor overgenomen door Nortek
Na de overname van Reznor door Nortek is er
binnen Reznor een nieuwe wind gaan waaien.
Nortek is een naam die in de HVAC-industrie wereldwijd vertrouwen oproept. Nortek ontwerpt en
produceert al 95 jaar betrouwbare producten
voor verwarming en koeling. Deel uitmaken van
een bedrijf dat zo gediversifieerd is, en dat enkel
sterke merken in zijn portfolio heeft, zal Reznors
positie nog verder versterken. Dat zal leiden tot
een betere positie in de markt, en een grotere
herkenbaarheid. Wim Ros is door Reznor aangenomen als de nieuwe verkoopleider voor de Benelux en hij heeft hoge ambities. Samen met
Ronald Waterbolk zal Reznor voorschrijvend Nederland gaan bewerken. Deze marktbewerking
resulteert in uitleveringen door ThermoNoord.
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Scherpe prijzen
Voor ThermoNoord reden genoeg om voor
Reznor te kiezen en een hernieuwde samenwerking aan te gaan. Er zal intensief worden samengewerkt. Tevens wordt er gekozen voor een concurrerende prijs in de markt. Hierdoor zal ThermoNoord u de komende maanden gaan verrassen met zeer scherpe aanbiedingen.
Distributie
Reznor heeft in overleg met ThermoNoord besloten met meerdere distributeurs te gaan werken.
Zij werken al jaren met AVU Klimaatbeheer uit
Ulft en sinds september is daar Auerhaan Klimaattechniek uit Lelystad aan toegevoegd. Zo zal
Reznor een veel breder bereik in de markt krijgen. Om elkaar beter te leren kennen heeft in
september een teambuilding dag plaatsgevonden in Brugge.
Kortom ThermoNoord gaat deze winter knallen
met Reznor gasgestookte luchtverwarmers.

ThermoNoord Goed bekeken november 2015

17

(advertentie)

18

ThermoNoord Goed bekeken november 2015

Pro
ject
en

Optimale samenwerking energieneutraal
bouwen;
architect, leverancier, installateur en groothandel
Vindt u bouwen de laatste jaren ook zo onbetaalbaar geworden? Wilt u goedkoper bouwen, maar
niet besparen op kwaliteit? En bouwt u het liefst
energiezuinig? Verdiep u dan eens in het duurzame bouwconcept van Jack Koster Houses. Zijn
doel is duurzame woningen, eventueel onder architectuur, aan te bieden voor een uiterst scherpe
prijs. Jack Koster Houses uit Westerbroek is een

samenwerkingsverband van architecten en ingenieurs waar de projectcoördinatie en vormgeving via Jack Koster lopen.
Passief bouwen
Alle woningen van JK Houses worden gebouwd
volgens het principe van 'passief bouwen'. Een
passief gebouw is luchtdicht, optimaal geïso-

ThermoNoord Goed bekeken november 2015

19

leerd en georiënteerd op het zuiden. De ligging
in combinatie met luchtdichte afdichtingen, hoge
isolatiewaarden en een technische installatie op
maat, bespaart de eindgebruiker tot 75% op de
verwarmingskosten ten opzichte van een nieuwbouw woning op bouwbesluit niveau.
Energieneutraal bouwen
De andere energiezuinige bouwmethode die Jack
toepast binnen het concept is 'energieneutraal
bouwen'. Energieneutraal bouwen houdt in dat
de totale energieverbruik van de woning gelijk is
aan de opgewekte energie van de woning. Hieronder verstaat men de energie voor de verwarming, koeling, ventilatie en het warmwater.
Energieneutrale ventilatie en verwarming
Jack Koster vroeg aan ThermoNoord te helpen
om zijn concept op het gebied van ventilatie en
verwarming energieneutraal te krijgen. Voor
ThermoNoord namen Flip Koning, Jan Kale en
Remco van Vliet deze uitdaging aan. Samen met
Vasco Ventilation, Nathan, en DGE zonnepanelen,
werd een concept bedacht dat helemaal past in
de visie van Jack Koster.

ThermoNoord oplossing
De zonnepanelen wekken de energie op en in de
koude maanden wordt dit ondersteund of overgenomen door de Alpha Innotec water – water
gesloten warmtepomp. In energieneutrale gebouwen is geen gasaansluiting aanwezig en
wordt volledig op elektrische energie geleefd.
De warmtepomp werkt met lage temperaturen
en daarom is er als afgiftesysteem gekozen voor
Uponor vloerverwarming. De gebalanceerde
ventilatie wordt uitgevoerd met een energiezuinige WTW van Vasco Ventilation. Deze unit blinkt
uit door zijn lage geluidsniveau en de eenvoudige manier van onderhoud.
De installateur
Breman Meppel is momenteel de uitvoerende installateur. Niet voor niets is de Breman Installatiegroep één van de belangrijkste spelers in de
huidige woningbouwmarkt. Zij profileren zich als
totaalinstallateur in de woning- en utiliteitsbouw
voor zowel particulieren als bedrijven. Niet alleen
in de regio Meppel, maar ook in de rest van Nederland.
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Voor ThermoNoord namen
Remco van Vliet en Jan Kale
deze uitdaging aan.
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bekekennovember
november2015
2015
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ThermoNoord voorjaarsklassieker groot
succes!
Vrijdag 5 juni was een memorabele dag: de eerste voorjaarsklassieker van ThermoNoord was
een feit! De enthousiaste medewerkers van
ThermoNoord hebben hard gewerkt om deze
wielerklassieker voor onze relaties mogelijk te
maken.
Al bij een van de eerste bijeenkomsten werd de
mogelijkheid onderzocht om niet zomaar een
"rondje te gaan rijden", maar iets extra's toe te
voegen, zoals men dat van ThermoNoord gewend is. Al snel werd er contact gelegd met oud
wielrenner en tv-personality Gert Jacobs. Door
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het overweldigende enthousiasme van Gert
werd besloten hem de dag te laten begeleiden,
compleet met Skoda ploegwagen, koude drank,
energierepen, etc.
5 juni: 34 graden en een stralend blauwe lucht
Om 09:00 uur ‘s ochtends werden de deelnemers
ontvangen. Gert Jacobs gaf een kijkje achter de
schermen van de Tour de France en benadrukte
het belang van samenwerking want zonder samenwerking geen succes! Diverse lachsalvo's en
high fives verder kon men zich samen met Gert
laten vereeuwigen op de foto.

Na een lichte lunch werd koers gezet richting de
plaatselijke voetbalvereniging waar de grote
groep fietsers zich gereed kon maken voor vertrek. Iedereen kreeg een prachtig wielershirt en
voor het startsein werd door Gert nog een aantal
nuttige tips gegeven.
Een wonderschone rit door Friesland en Drenthe
lag in het verschiet, onderbroken door een rustmoment in brinkdorp Norg waar geurige koffie
met appel/cranberrytaart de verbrandde calorieën enigszins weer aan moest vullen. Onder

begeleiding van maar liefst 4 volgwagens toog
men ongestoord verder, waarbij de volgwagens
telkens het kruisende verkeer tegen hielden,
zodat heerlijk kon worden doorgetrapt met een
tempo van 30 km/uur.
Na de koffiepauze werd koers gezet richting Gorredijk. Na aankomst kon iedereen zich opfrissen
waarna een heerlijk maaltijd klaarstond om de
dag smaakvol af te sluiten.

ThermoNoord Goed bekeken november 2015
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Zonnepanelen
Wat brengt een zonnepaneel nou precies op?
Op basis van berekening uit meerjarige gemiddeldes komen we tot de onderstaande conclusie:
• 80% van de opbrengst wordt behaald in de
maanden maart t/m september
• 60% van de opbrengst valt in de periode december t/m juni
• december geeft slechts 2,5% van de totale jaaropbrengst
Temperatuur afhankelijkheid van zonnepanelen
Iets waar niet altijd bij stil gestaan wordt bij zonnepanelen is de temperatuur afhankelijkheid van
de opbrengsten. Een zonnepaneel wordt geijkt
op een omgevingstemperatuur van 25⁰ C. Gemiddeld is de temperatuurafhankelijkheid van
een zonnepaneel ongeveer -0,4 - -0,5% opbrengst per graad temperatuurstijging. Op een
warme dag kan de oppervlakte temperatuur van
een paneel oplopen tot 75⁰ C. Dit betekent een
vermogensverlies van 50 x 0,4 = 20%. Hierdoor
zal de piekopbrengst van zonnepanelen in de
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zomer dus lager komen te liggen dan waardes
die in het voor- en najaar gehaald kunnen worden. Uiteraard wordt dit verschil ruimschoots gecompenseerd door de lengte van de dagen in de
zomer.
De keuze van een omvormer
Door de oriëntatie wordt de verwachte opbrengst
van een zonnepaneel beïnvloed. Dit komt voornamelijk door de effectieve duur van de directe
zonneschijn op het paneel. Hierdoor wordt het
piekvermogen van een paneel veel minder beïnvloed. Daardoor verdient het aanbeveling om
een omvormer niet te krap te bemeten en ervoor
te zorgen dat het piekvermogen van de omvormer altijd boven het piekvermogen van de panelen ligt. Dit komt de levensduur van de
omvormer ten goede en voorkomt opbrengstverlies door aftopping van de opbrengst door de
omvormer.

(advertentie)

BIS Funderingsbeugels
De snelle en duurzame bevestigingsoplossing

■
■
■

BIS Funderingsbeugels

BIS Combibeugels

BIS Fixeringskappen

BIS Klemschuif

BIS Funderingshaken

KijkK voor meer informatie op de website!
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Ook Trespa kiest voor
een ThermoNoord oplossing
Trespa International B.V. is een toonaangevende
innovator op het gebied van architectonische
plaatmaterialen en wordt internationaal erkend
als de voornaamste ontwikkelaar van hoogwaardige platen voor gevelbekleding, decoratieve ge-

vels en interieuroppervlakken. Trespa uit Weert
levert jaarlijks één miljoen platen aan bestemmingen over de hele wereld. Sinds de oprichting
in 1960 werkt Trespa nauw samen met architecten, ontwerpers, installateurs, distributeurs en

Hoofdkantoor van Trespa te Weert
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eindgebruikers over de hele wereld. De focus
van Trespa ligt op productontwikkeling, waarbij
speciale productietechnologieën worden gecombineerd met intelligente oplossingen voor architectonische toepassingen.
Alleen Reznor is goed genoeg
Voor de vervanging van een afgeschreven
Reznor installatie bij Trespa in Weert werd ThermoNoord benaderd door diverse installateurs. Trespa was zo tevreden over de bestaande installatie dat voor vervanging alleen het merk Reznor in
aanmerking kwam. De bestaande installatie bestond uit 12 grote luchtverwarmers met centrifugaal ventilator en een vierzijdige uitblaasmond
(downflow kop) gemonteerd hoog in de hal. Het
zogenaamde PVD type.
ThermoNoord oplossing
Voor vervanging van deze luchtverwarmers is
gekozen voor verticale luchtverwarmers type
UDSA 055. Door een aanpassing in de ruimtetemperatuur zijn kleinere vermogens geselecteerd. Deze toestellen hebben een axiaal
ventilator en een vierzijdige uitblaas. Ten opzichte
van de oude PVD toestellen een hele verbetering
in vormgeving en geluid. Daarnaast is het toe-

stel- en installatierendement vele malen hoger.
Deze range van verticale toestellen maakt Reznor
redelijk uniek ten opzichte van de horizontale
modellen met downflow kop of ondersteuningsventilatoren. We spreken dus over een goedkoper concept.
De installateur
Na de aanbesteding is door Trespa gekozen voor
Cofely Zuid Nederland B.V., Maastricht Airport
als installateur. Cofely laat techniek werken voor
haar klanten. Zij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. Of
dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management of on- en offshore
constructies en services.
Een tevreden klant
Kortom: een tevreden klant. Dat blijkt wel uit de
vervolgopdracht van Cofely Zuid aan ThermoNoord voor het leveren van 2 grote Reznor daktoestellen voorzien van ventilatie. Ook hier gaat
het weer om vervanging. Bestaande dakopstanden blijven zitten zodat de units eenvoudig kunnen worden uitgewisseld. Zo gemakkelijk kan
het zijn.

ThermoNoord Goed bekeken november 2015
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ThermoNoord
Gorredijk; hoe begon
het allemaal?
Een terugblik op 36 jaar historie van ThermoNoord
De reacties op de eerste uitgave van onze ThermoNoord Goed Bekeken waren unaniem positief.
De uitstraling, de inhoud, we ontvingen veel
complimenten waar we uiteraard heel verguld
mee zijn. Vanuit verschillende hoeken kregen we
de opmerking dat het leuk zou zijn om de ge-

schiedenis van ThermoNoord te beschrijven. Een
uitdaging waar we graag gehoor aan geven.
Hoe begon het allemaal?
Twee april 1979 maakte Anton van Buul zijn
droom waar met het oprichten van de groothan-

Al na drie weken werd de slaapkamer
verruild voor een nieuwbouwpand aan
de Tolhûsleane 7 in Gorredijk, waar nu
nog steeds de hoofdvestiging staat.
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del ThermoNoord. Een slaapkamer van een van
de drie aandeelhouders werd omgebouwd tot
kantoor waar leveranciers ontvangen konden
worden. Daar werden de eerste inkoopafspraken
gemaakt, de basis van elke groothandel. Al na
drie maanden werd de slaapkamer verruild voor
een nieuwbouwpand aan de Tolhûsleane 7 in
Gorredijk, waar nu nog steeds de hoofdvestiging
staat.
Geld voor een catalogus was er niet, toch heb je
die als startend bedrijf nodig. Wat doe je dan?
Vele handen maken licht werk. Er werd geknipt,
geplakt en gekopieerd en de eerste ‘catalogus’
was een feit! Deze mentaliteit en natuurlijk ook
vakmanschap waren basis voorwaarden voor al
de nieuw aan te nemen medewerkers.

De levering van zogenaamde thermicombi’s, boilers voor ondernemingen als boerderijen en slagers bleek een schot in de roos. Net zoals de
warmtewisselaars, gemaakt van platen. Deze
namen minder ruimte in dan boilers en waren
geschikt voor grote industriële bedrijven en instellingen als ziekenhuizen.
In het eerste jaar had ThermoNoord al een omzet
van 1,6 miljoen gulden en ieder jaar groeide de
omzet met maar liefst 10 tot 40 procent! Toch
kwamen er eind jaren 80 wederom donkere wolken boven ThermoNoord hangen. Het bedrijfsleven was in de ban van ‘Europa 1992’.
Daar leest u in de volgende Goed Bekeken meer
over…..

De tijd zat niet mee. De rente schoot omhoog en
dat deed de bouwwereld niet goed. Aannemers
en installateurs gingen aan de lopende band failliet. Doordat soortgelijke groothandelaren zich
vanwege deze malaise terugtrokken uit het Noorden, kreeg ThermoNoord vaste voet aan de
grond. Geluk bij een ongeluk kan je zeggen.

Afdeling verkoop

Aandeelhouders (1986)

Eigen vervoer

Oprichter Anton van Buul
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Nieuw in het ThermoNoord assortiment
R-Vent plafondroosters
Maximaal comfort, minimale exploitatiekosten
en een milieuvriendelijke toepassing, dat zijn de
uitgangspunten van het nieuwe R-Vent plafondrooster programma. Samen met ThermoNoord
heeft R-Vent een compact assortiment van gangbare plafondroosters geselecteerd welke snel
vanuit voorraad bij u op het werk geleverd kunnen worden. Niet voor niets is ThermoNoord uw
partner in ventilatietechniek.
Geperforeerde rooster type MWVPD WID
Het stalen plafondrooster is een hoog inducerend plafondrooster met een geperforeerde
frontplaat. Het rooster is geschikt voor toe- en af-
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voeren van gekoelde, isotherme en verwarmde
lucht. De afmeting van het rooster is gebaseerd
op moduulmaat 600x600 mm. Het plenum is
voorzien van luchtgeleidingsschoepen zodat met
een minimaal drukverlies een goede aanstroming op het rooster wordt verkregen. Door de
vorm en afmeting van het rooster is het uitblaaspatroon vlak.
Wervel rooster type WSDV
Het wervelrooster is een hoog-inducerend plafondrooster met een vast radiaal uitblaaspatroon. Door de hoge inductie is het rooster
bijzonder geschikt voor het inblazen van ge-

koelde en verwarmde lucht tot een temperatuurverschil van 11 graden met de ruimtelucht. De afmeting van het rooster is gebaseerd op
moduulmaat 600x600 mm.
Lamellen (rok) rooster type DF
De plafondroosters zijn vierkante lamellenroosters. Het rooster wordt opgebouwd uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Door de vorm van
deze profielen wordt een vlak uitblaaspatroon
verkregen. Het rooster heeft hierdoor een grote
worp en een laag geluidsniveau. Het binnenwerk
van het rooster is eenvoudig uitneembaar en reinigbaar. De dunne omranding zorgt voor een
strakke afwerking langs het plafond. Het plenum
is voorzien van luchtgeleidingsschoepen zodat
met een minimaal drukverlies een goede aanstroming op het rooster wordt verkregen.

Geperforeerde rooster type MWVPD WID

Algemeen
• Aansluitingen van het plenum is conform de
Eurovent normen
• Roosters zijn toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau
• RAL 9010
• Verzinkt stalen plenum
Het R-Vent plafondrooster programma is bij
ThermoNoord uit voorraad leverbaar.

Wervel rooster type WSDV

Lamellen (rok) rooster type DF

ThermoNoord Goed bekeken november 2015
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ThermoNoord Ten Boer
In onze vorige ThermoNoord Goed bekeken heeft
u kunnen lezen over onze speciaal voor de gedupeerden van de gasboringen, geopende showroom met duurzame oplossingen. Inmiddels is
de showroom ruim een half jaar open en op
veler verzoek hebben wij de openingstijden verruimd. Per 1 september is de showroom open op
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur, op donderdag tot 21.00 uur en op zaterdag
van 09.30 tot 17.00 uur.
Ook hebben wij nu een vaste medewerker in
onze showroom wat het contact tussen consumenten en installateurs eenvoudiger maakt. In
onze rubriek “Even voorstellen”, leest u meer
over onze nieuwe medewerker.
Erkenningsregeling
Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft met ingang
van 5 januari 2015 de afhandeling van aardbevingsschades in de provincie Groningen overgenomen van de NAM. Daarnaast gaat CVW zich
bezighouden met het versterken en verduurzamen van huizen en gebouwen. CVW wil daadkrachtig de aardbevingsschade, het bouwkundig
versterken en het verduurzamen van gebouwen
aanpakken, samen met Groningse bedrijven en
vakmensen.
De bewoner staat centraal en CVW hecht daarom
veel waarde aan de veiligheid van de bewoner.

Showroom Ten Boer
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Het is van groot belang dat de schade adequaat
en vakkundig wordt hersteld. Daarom heeft CVW
een erkenningsregeling opgesteld waaraan de in
te zetten vakmensen moeten voldoen. Dit geldt
voor personen en niet voor bedrijven. Vooralsnog hoeven installateurs niet aan deze erkenning
te voldoen maar we houden de ontwikkelingen
in de gaten.
Tijdelijke regeling voor waardevermeerdering
uitgebreid
Inmiddels kunnen ook inwoners van HoogezandSappemeer en Menterwolde gebruik maken van
de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering.
De regeling is voor woningbezitters met aardbevingsschade die energiebesparende of -opwekkende maatregelen aan hun huis treffen. Met
deze uitbreiding geldt de regeling nu in elf gemeenten. Al 17.000 gedupeerden huiseigenaren
hebben een aanvraag ingediend.
De regeling staat open voor woningeigenaren in
de elf gemeenten waar voor tenminste 1000 euro
aardbevingsschade is vastgesteld door de NAM
of het CVW. Ook geldt de regeling voor mensen
die op of na 17 januari 2014 een bestaande woning hebben gekocht of een nieuwbouwwoning
opgeleverd hebben gekregen. Ook woningeigenaren die hun huis bouwkundig (laten) versterken in overeenstemming met een schriftelijk
advies van de NAM kunnen een beroep doen op
de vergoeding. De meeste mensen gebruiken de
regeling voor het aanbrengen zonnepanelen en
of zonnecollectoren. Maar ook dak-, vloer- en gevelisolatie, HR++(+) glas en zonnecollectoren
worden vergoed. In maart 2015 zijn de volgende
maatregelen aan de lijst van mogelijkheden toegevoegd:
• Isolerend glas voor monumenten en de vereiste kozijnen
• Kozijnen vereist voor HR ++(+) glas
• Verwarmingselementen en leiding vereist voor
een HR combiketel, voor zover niet aanwezig
• HR-luchtverwarming
• Pelletkachel
• Infraroodpanelen
• (Micro) HRe ketel
• Energiezuinige vloerverwarmingspomp
• Lage temperatuurverwarming
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Lage temperatuurradiator

• Device te koppelen aan ‘slimme’ meter
Eind 2015 verwacht het CVW klaar
te zijn met de
Hayco
erkenningsregeling. Op dat moment gaat de tijdelijke regeling over in een definitieve regeling.
Meer dan nu het geval is zal het CVW bij nieuwe
schades de bewoners adviseren om het pand te
verduurzamen. Er wordt dan gekeken naar de
mogelijkheden, bijvoorbeeld als het bouwbedrijf
toch bezig is kan direct de spouw worden aangepakt of dubbelglas geplaatst worden. Als een verduurzaming het plaatsen van PV panelen
betekent of het plaatsen van een HR-ketel dan zal
het CVW een keuze maken uit bedrijven die vakmensen met een Erkenningspas kunnen leveren.
Duidelijk is dat de bewoners straks minder keuze
krijgen.
Lage temperatuurradiatoren
De lage temperatuurradiatoren vallen nu ook
onder de subsidieregeling. Logisch, want ook
deze radiatoren zijn een duurzame investering.
Ze maken beter gebruik van de beschikbare ener-

gie in het warme water en zijn in staat om met
lage aanvoertemperaturen de woning op temperatuur te krijgen en te houden. Vanzelfsprekend
hebben wij deze radiatoren in onze showroom en
kunnen wij de consument hierover uitgebreid adviseren en informeren.
Duurzaamheidsdagen in Ten Boer
Zoals u weet zijn wij er voor onze klanten. Ook
wat betreft de showroom in Ten Boer. Zo bestaat
er de mogelijkheid om een Duurzaamheidsdag
voor uw klanten in onze showroom te organiseren. Een exclusieve dag voor uw klanten en prospects, waar u hen in alle rust kunt informeren
over duurzame investeringen in de woning, waar
het technische installaties betreft, en hen ook de
producten kunt laten zien. Uiteraard zullen onze
adviseurs u assisteren en indien gewenst zorgen
wij ook voor ondersteuning van de fabrikant.
Wilt u een duurzaamheidsdag organiseren neem
dan contact op met onze showroom.

Vlnr: Bart Thijseling service medewerker klimaat/Sieta Jacobi service medeweker klimaat/
Remco van Vliet accountmanager klimaat/Jos van Keulen commercieel medewerker binnendienst klimaat /
Theo Kuperus product manager klimaat/Jeroen Post vestigingsleider Gorredijk & Groningen/
Hayco de Kroon commercieel medewerker binnendienst klimaat
ThermoNoord Goed bekeken november 2015
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Installatie van mengautomaten
Vaak worden mengventielen boven of ter hoogte
van de warmtebron gemonteerd. In deze positie
wordt het mengventiel aan hoge temperaturen
blootgesteld. Op zich geen probleem als het
water door het systeem loopt en het ventiel op
de ingestelde temperatuur kan afkoelen.
Indien er geen waterafname is wordt het mengventiel permanent aan hoge temperaturen blootgesteld. De dagelijkse waterafname is echter
vaak minder dan een uur!
Gevolg
• Het waspatroon (de motor van het ventiel)
wordt voor zeer lange tijd aan zware omstandigheden blootgesteld.
• Verhoogde kalkafzetting.
• Onnodige sterke expansie van het waspatroon.
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Kortom; voorkom gevolgen en zorg dat het
mengventiel 20cm onder de hoogste aanvoerleiding en 50 cm vanaf de ketel wordt gemonteerd.
ESBE Hydronic brengt u kwaliteit in mengautomaten en simpele oplossingen om de levensduur van de installatie te vergroten.

Producten
voor ventilatie- en luchtbehandeling

R-Vent Buizen

R-Vent Instortsystemen

R-Vent Safe,
hulpstukken

R-Vent Flex,
flexibele slangen

R-Vent Ventielen en
Roosters

R-Vent Brandwerende
producten

R-Vent Geluiddempers

R-Vent Renovatiemateriaal

R-Vent Bevestigings- en
Montagemateriaal

R-Vent Luchtbehandelingskasten en
Woonhuisventilatioren

R-Vent is een merk van R-Vent Group, de ventilatie- en luchtdivisie van Bergschenhoek Groep.
R-Vent producten en systemen zĳn kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor een comfortabel
binnenklimaat met garantie ten aanzien van luchtdichtheid, energie, geluid en comfort. Toepassingsgebieden zĳn onder andere woningen, woon- en utiliteitsgebouwen (o.a. kantoren, kinderdagverblĳven & scholen).
Kĳk voor een volledig overzicht van alle R-Vent Producten in de R-Vent Snelselectie. Nog geen
Snelselectie? Vraag ernaar bĳ uw vestiging.

R-Vent Group B.V., Boterdorpseweg 10, 2661 AC, Bergschenhoek - www.r-vent.com
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Deze installateur kiest
ook privé voor duurzame technieken
Techseon uit Hardinxveld-Giessendam is een ondernemend bedrijf met passie voor duurzame
technieken. De privé woning van eigenaar Arie
de Groot in Hardinxveld-Giessendam was toe
aan een grondige verbouwing. Naast het binnenhalen van zonne-energie was zijn grote uitdaging
de opslag en dosering van deze warmte in sanitair en of LT verwarmingsafname. Vanuit zijn docentschap installatietechniek in het VO wil hij
deze kennis graag overdragen aan de toekomstige generatie installateurs.
Als warmtebron is gekozen voor een Fujitsu Waterstage lucht/water warmtepomp, waarvan het
afgiftesysteem hoofdzakelijk vloerverwarming is.
Een systeem geschikt voor lage temperatuur verwarming en koeling.
Voor het tapwater en ruimte verwarmingsondersteuning is gekozen voor een combiboiler voorzien van 2 zonnespiralen en een RVS tapspiraal.

Deze combiboiler van 850 liter wordt opgeladen
door middel van 4 Comso zonnepanelen. De regeling doseert op basis van zowel temperatuur,
een driewegklep en een frequentiegeregelde
pomp. Hiermee bereiken we de meest efficiënte
warmteverdeling in het vat tot een maximale
temperatuur van 85°C. De retourtemperatuur
naar de warmtepomp zal door de combiboiler
worden verhoogd, door middel van een Cosmo
terugloopstation, type RMS. Nu kunnen we in
het voor- en najaar verwarmen door middel van
de opgeladen combiboiler. De besparing op
stookkosten kan oplopen tot 30% van het totale
energieverbruik. Voor de tapwaterbereiding is
gekozen voor een indirect gestookte A-label RVS
DeJong boiler voorzien van een dubbele isolatieschil.
De Groot weet ook zijn stroomopbrengsten van
het PV-systeem direct te benutten, door via de
warmtepomp de sanitair boiler op te warmen tijdens de zonuren. Deze boiler is hiermee tevens
een (warmte)accu, waardoor het lichtnet minder
belast wordt.
Uniek
Deze combinatie van; warmtepomp, RVS boiler,
combiboiler met RVS tapspiraal en thermische
zonnepanelen is uniek en door de ThermoNoord
binnendienst klimaattechniek i.s.m. de heer de
Groot ontworpen. Maak gebruik van deze kennis
en bel met onze productspecialist Hayco de
Kroon of vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden.

Opstelling met warmtepomp, RVS boiler, combiboiler
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Arie de Groot en vestigingsleider TN
Gorinchem Frits Pronk staan naast de
Cosmo combiboiler
ThermoNoord Goed bekeken november 2015
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ThermoNoord de
Goorn
In het hart van Noord Holland vinden wij ThermoNoord de Goorn. De Goorn is centraal gelegen
nabij Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend en ligt direct aan de A7. ThermoNoord de
Goorn bevindt zich op het bedrijventerrein Vredemaker West aan de Breeuwhamer 3-5-7. Hier is
het sinds de oprichting gevestigd.
Bij ThermoNoord delen we van oudsher graag
onze kennis met onze klanten. Al snel bleek dat
onze kracht ligt in het ondersteunen van onze
klanten bij het binnenhalen van opdrachten. Het
team van ThermoNoord de Goorn is zeer actief in

het meedenken met klanten voor wat betreft oplossingen en mogelijkheden in warmte- en koude
techniek. De kennis van de ontwikkelingen van
CV-ketel naar warmtepomp, en van radiator naar
vloerverwarming, hebben zeker bijgedragen aan
het vertrouwen van onze klanten in ThermoNoord. Al snel groeide het dynamische team uit
naar 1 Expressmedewerker, 3 binnendienst medewerkers , 2 vertegenwoordigers en een vestigingsleider. Door de klant centraal te stellen en
een servicegerichte gedachte is onze klantengroep steeds groter geworden.

Vlnr: Arie Schermer, binnendienst / Oscar Niessen, binnendienst / Paul Verheul, Express /
John Caspari, vertegenwoordiger / Edgar Diergaarde, binnendienst / Peter Verplancke
vestigingsleider, Joost Kok, vertegenwoordiger
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Sinds de overname door Plieger in 2002 is het
servicepakket alleen maar toegenomen. Plieger
maakt onze groep compleet, zeker met de prachtige toonzalen en producten. Samen met onze
unieke specialismen de markt versterken is het
uitgangspunt, zodat wij als een groep beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van
klanten. Op deze manier kunnen wij meer toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. Niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst.
Een toekomst waar woorden en uitspraken als
duurzaamheid, energieneutraal denken, nul op
de meter, aan de orde van de dag zijn is het ontzettend belangrijk voor een vestiging als ThermoNoord de Goorn je vandaag al bezig te gaan houden met de toekomst.
ThermoNoord de Goorn is klaar voor een mooie
duurzame toekomst!
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Goed
gelezen
Hoofdkantoor ThermoNoord B.V. Tolhûsleane 7 8401 GA Gorredijk,
Postbus 133 8400 AC Gorredijk T 0513 469 999 F 0513 469 909
www.thermonoord.nl info@thermonoord.nl

EV
EV
EV
EV
EV
EV

De Goorn 1648 HG Breeuwhamer 3 T 0229 548 820 F 0229 548 829
Gorredijk 8401 GA Tolhûsleane 7 T 0513 469 999 F 0513 469 909
Gorinchem (Spijk) 4212 LR Veersteeg 9 T 0183 610 805/800 F 0183 610 806/801
Groningen 9723 BH Osloweg 55 T 050 316 8780 F 050 316 8789
Putten 3881 LB Industrieweg 18 T 0341 369 760 F 0341 369 769
Veghel 5466 AM Costerweg 13 T 0413 315 800 F 0413 315 809

