
VvEOnderhoud

Zeven installatiebedrijven en VvE Belang hebben de handen ineengeslagen en vormen het landelijke 
‘VvE-CV ServiceNetwerk’. Per 1 mei bieden zij aan alle VvE’en een all-in onderhoudscontract voor combi-
ketels. Hiermee worden de VvE’en tegen een vaste prijs volledig ontzorgd. Binnen dit contract valt het 
preventief en correctief onderhoud inclusief arbeidsloon en voorrijkosten. Daarnaast worden alle materi-
alen vervangen bij storingen die zich binnen de toestelbehuizing bevinden. Het preventief onderhoud 
aan de toestellen zal eens per 24 maanden uitgevoerd worden. Storingen zullen binnen 24 uur na mel-
ding worden behandeld. 

Naast het all-in contract is 
ook de samenwerking van 
het landelijke ‘VvE-CV 
ServiceNetwerk” uniek. 

Nog nooit eerder is er landelijke dek-
king voor onderhoud aan CV-ketels 
gegarandeerd door regionale partij-
en. Deze installatiebedrijven hebben 
allemaal hun eigen historie, maar een 
gemeenschappelijk doel voor nu en 
de toekomst: de VvE ontzorgen.  

Het landelijk ‘VvE-CV ServiceNet-
werk’ is per regio onderverdeeld:

Regio Noord: 
Pranger-Rosier in Dokkum
Pranger-Rosier is een allround instal-
latiebedrijf dat zich bezighoudt met 
technische dienstverlening in de utili-
teit, de industrie- en woningbouw, 
zowel particulier als projectmatig. Het 
bedrijf onderscheidt zich door een 
integrale kijk op installaties: wij zijn 
uw partner van ontwerp tot en met 
inbedrijfstelling, management, onder-
houd en beheer, in alle technische 
disciplines. Pranger-Rosier heeft een 
marktgerichte organisatie: niet te 

klein voor de grote projecten, niet te 
groot voor de kleine klus. Begrippen 
als samenwerking, communicatie, 
betrouwbaarheid, kwaliteit en ver-
antwoordelijkheid kenmerken de 
bedrijfscultuur. De belangen van de 
klant staan centraal in al haar doen 
en laten.

Pranger-Rosier bestaat uit een zelf-
standige groep installatiebedrijven en 
is een echt familiebedrijf. De aandelen 
zijn in handen van de directie. Met 
250 medewerkers zijn ze een middel-
grote speler op de installatiemarkt. 
Dokkum is het hoofdkwartier, zetel 
van de administratie, personeelsza-
ken, magazijnbeheer en overige 
ondersteunende afdelingen. Grote 
projecten worden van hieruit gecoör-
dineerd. Lokale vestigingen nemen 
kleinere projecten en snelle service 
voor hun rekening; zo is Pranger-
Rosier altijd dichtbij de klant. Het 
werkgebied van Pranger-Rosier ligt 
voornamelijk in Noord-Nederland.

Speciaal opgezet 
voor VvE Belang:
-landelijk ‘VvE-CV 
ServiceNetwerk’-
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deskundige medewerkers. Zij bewij-
zen steeds weer dat door scholing en 
inzet elk project tot tevredenheid van 
haar opdrachtgevers opgeleverd 
wordt. De Van Dam Groep heeft zich 
in de loop der jaren ontwikkeld in ver-
schillende activiteiten binnen de 
installatiebranche. 

De Van Dam Groep heeft duurzaam-
heid hoog in het vaandel staan. Zowel 
bij het realiseren als het onderhouden 
van installaties streven zij naar de 
meest duurzame oplossing voor de 
opdrachtgever. Zo denken zij actief 
mee met de opdrachtgever om te 
investeren in de beste oplossing voor 
de toekomst.

Regio Oost: 
Van Dam Groep in Rijssen
De Van Dam Groep is binnen 
Nederland een toonaangevende 
installatiegroep die haar wortels heeft 
in het Twentse Rijssen. De Van Dam 
Groep is opgericht in 1935 en in de 
installatietechniek en op het gebied 
van service en onderhoud zowel 
trendsetter als trendvolger. De Van 
Dam Groep is een echt familiebedrijf, 
dit is merkbaar en voelbaar zowel 
binnen- als buiten het bedrijf. Naast 
de vestiging in Rijssen heeft de Van 
Dam Groep ook een vestiging in 
Rosmalen. Binnen de Van Dam Groep 
wordt de service en onderhoudtak 
vertegenwoordigd door van Dam 
technisch beheer. Zij staan garant 
voor snelle, adequate en klantgerichte 
dienstverlening. 

Bij de Van Dam Groep staan de klan-
ten centraal om aan hun wensen en 
behoeften te voldoen. Door openheid 
en deskundigheid zijn zij een 
betrouwbare partner bij de voorberei-
ding en uitvoering van de projecten in 
heel Nederland. Voor de kwaliteit van 
haar producten en diensten beroepen 
zij zich op haar zeer gemotiveerde en 

All-in met het landelijk “VvE-CV ServiceNetwerk”
Goed en regelmatig onderhoud op uw cv-ketel is van levensbelang! Daarom 
is er nu het “VvE-CV ServiceNetwerk”, dat speciaal opgezet is voor en onder-
steund wordt door VvE Belang. Leden van VvE Belang kunnen tegen een 
gereduceerd tarief een all-in onderhoudscontract afsluiten. Hierdoor wordt 
er gegarandeerd onderhoud gepleegd op uw cv-ketel door gekwalificeerde 
bedrijven met vakkundige monteurs. U geniet langer van uw cv-ketel, waar-
door u er warm bij blijft zitten. Indien er storingen zijn, dan staat het “VvE-
CV ServiceNetwerk” binnen 24 uur voor u klaar om dit op te lossen. Een 
bijkomend voordeel is dat een goed afgestelde en schone cv-ketel energie-
zuiniger is, waardoor het milieu en uw portemonnee ontlast wordt.

Het all-in contract houdt het volgende in:
• Abonnement voor preventief en correctief onderhoud inclusief arbeidsloon, 

voorrij- en materiaalkosten.
• Preventief onderhoud; het periodiek uitvoeren van werkzaamheden om 
 storingen te voorkomen en controle van de veilige werking van het toestel. 

Dit vindt eens per 24 maanden plaats.
• Correctief onderhoud; hieronder valt het opheffen van storingen, het 
 repareren of vervangen van onderdelen. De storingen kunnen 24 uur per 

dag worden gemeld en worden binnen 24 uur na melding van de storing 
behandeld. 

De voordelen op een rij:
• Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten zijn inclusief
• Verzekerd van periodiek onderhoud, eens in de 24 maanden
• Storingsmelding 24 uur per dag
• Storingsafhandeling binnen 24 uur na melding
• Verlenging van de levensduur van uw toestel
• Onderhoud door erkende regionale bedrijven met goed opgeleid personeel
• Storingen verminderen en veiligheid verbetert

Speciale korting leden VvE Belang
Kortom, het hele jaar verzekerd van warmte en warm water voor  € 120,- per 
jaar. Bij afsluiting van het contract vóór 1 oktober a.s. krijgt u zelfs 15% korting 
op het eerste contractjaar. Dit betreft een collectieve korting op individuele 
installaties en geldt bij een minimum van 10 cv-ketels per opdracht. Alle voor-
waarden en overige informatie kunt u terugvinden op www.vvebelang.nl. 
Tevens vindt u op deze website welke installateur in uw plaats het onderhoud 
verzorgt. U kunt de desbetreffende installateur rechtstreeks benaderen voor 
meer informatie.
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Region Zeeland: 
Van de Velde Groep in Yerseke

Al ruim zestig jaar weten vele 
opdrachtgevers Installatiebedrijf Van 
de Velde Yerseke BV te vinden. Niet 
alleen particulieren en ondernemers, 
maar ook woningbouwcorporaties, 
gemeenten en industriële opdracht-
gevers maken dankbaar gebruik van 
de snelle en vakkundige diensten van 
Van de Velde. Sommigen al vanaf het 
eerste uur.

Met hun ervaring en deskundigheid 
nemen zij u graag alle zorg op instal-
latiegebied uit handen. Kenmerkend 
voor Van de Velde zijn de veelzijdig-
heid en innovatie van de producten 
en diensten. Van de Velde gaat met 
haar tijd mee, maar haar betrokken 
werkwijze en openheid zijn in al die 
jaren onveranderd gebleven. 
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VvE’en worden tegen 
een vaste prijs 
volledig ontzorgd

Regio Zuid-West: 
Mercurius in Rotterdam
Mercurius is in haar 41 jarig bestaan 
uitgegroeid tot een toonaangevende 
onderneming die actief is op de vol-
gende vakgebieden:
• Ontwerp & Installatie;   
• Klimaatbeheersing;   
• Warmtetechniek;   
• Koeltechniek;    
• Ventilatietechniek;   
• Service en Onderhoud.   
 
Met een personeelsbestand van 67 
medewerkers wordt een veelomvat-
tend dienstenpakket geleverd dat 
varieert van ontwerpen en installeren 
tot onderhouden en voeren van ser-
vicebeheer. Mercurius voert binnen 
diverse contractvormen service- en 
onderhoudswerkzaamheden uit aan 
ruim 45.000 installaties.

Deze zijn in gebruik bij woningbouw-
verenigingen, beleggingsmaatschap-
pijen, onderwijsinstellingen, particu-
lieren en grote en kleine bedrijven. 
Mercurius is Komo gecertificeerd vol-
gens de richtlijn BRL 6000 en is aan-
gesloten bij de branche organisatie 
Uneto / VNI. Ook al haar medewer-
kers zijn in het bezit van het VCA cer-
tificaat en worden voordurend bijge-
schoold, zodat een veilige en 
doeltreffende werkwijze wordt 
gewaarborgd.

Regio Noord-West: 
Gasservice Noord Holland 
in Purmerend
Gasservice Noordholland is in 1968 
opgericht in Zaandam om voor een 
dertigtal loodgieters de reparatie en 
onderhoud van gastoestellen (verwar-
ming en warmwater) op zich te ne-
men. Inmiddels is het bedrijf al jaren 
zelfstandig en sinds 1980 gevestigd in 
het centraal in Noordholland gele-
gen Purmerend. Naast de diensten 
voor particulieren bedient Gasservice 
Noordholland ook veel grote klanten 
en woningcorporaties, totaal ruim 
30.000 toestellen. Behalve onder-
houd en reparatie doet Gasservice 
Noordholland ook ontwerp, verkoop 

Regio Midden: 
Bos Installatiewerken in Utrecht
Bos Installatiewerken is actief in 
Midden Nederland voor VvE’en, 
woningcorporaties, vastgoedbeheer-
ders, gemeenten, utiliteit, MKB en 
particulieren. Het aanbod van de 
werkzaamheden is breed, van pro-
jectmatige en individuele installatie-
werken tot vaste en incidentele 
onderhouds- en storingswerkzaam-
heden. Bos Installatiewerken is 1939 
opgericht. Naast het traditionele vak-
manschap - dat zorgvuldig wordt 

gekoesterd – richt Bos zich op kwali-
teit, duurzaamheid en innovatie. 

Naast de vaktechnische erkenningen, 
zoals SEI gastechnisch en watertech-
nisch installateur, is Bos maatschap-
pelijk verantwoord ondernemer 
(MVO). Een van de uitgangspunten 
van MVO is energiebesparing. Bos 
geeft de klant inzicht in de mogelijk-
heden en adviseert geheel op maat. 
Tevens is Bos partner in het nationale 
energiebesparingsprogramma Meer 
Met Minder.

Regio Zuid: 
Alwako in Valkenswaard
Alwako is sterk in warmte- en koude-
techniek, service, luchtbehandeling 
en sanitairtechniek.

Dit bloeiende bedrijf is in 1977 opge-
richt en richt zich zowel op de parti-
culiere markt als de utiliteitssector. 
Elk project krijgt de volle aandacht, 
of het nu gaat om de CV-ketel in een 
woning of de installatie van een com-
pleet luchtbehandelingsysteem.

In de loop der jaren heeft Alwako 
grote bekendheid verworven in de 
regio en groeide het aantal medewer-
kers van drie naar ongeveer vijftig. 
Haar goede reputatie strekt zich uit 
tot ver over de regiogrenzen en sinds 
1994 beschikt Alwako over een eigen 
sanitair showroom “Baderie Alwako”. 
Ook de service afdeling is in de loop 
der jaren flink uitgebreid, Alwako 
bedient naast tal van particuliere 
klanten en bedrijven ook woning-
bouwcorporaties en VvE’en.

en installatie (plaatsing). Jaarlijks 
worden ruim 1.000 nieuwe installaties 
geplaatst, van klein tot utiliteit.

Renovaties van complete woonwijken 
worden vakkundig uitgevoerd. Om de 
kwaliteit naar de klant te garanderen 
hanteert Gasservice Noordholland 
zowel de KOMO (BRL6000) als VCA 
kwaliteitssystemen die regelmatig 
door Kiwa worden getoetst. Om de 
klanten nog beter van dienst te kun-
nen zijn worden ook airconditioning 
aangeboden (STEK certificaat) en 
(hoge kwaliteit) sanitair. Gasservice 
Noordholland ontzorgt zijn klanten 
met het totaalpakket aan installatie-
techniek. ■


