Van Lier Installatietechniek Maasbracht
viert haar 15-jarig jubileum
Dit jaar viert Van Lier

Limburg opgebouwd.

ren en onderhouden van alles op het
gebied van verwarming, koeling, klimaatbeheersing, meet- en regeltechniek en sanitair-/loodgieterswerk.
Vele bedrijven alsook particulieren
hebben de weg naar de Haverkamp
in Maasbracht al weten te vinden. En
nog steeds ziet Jean-Pierre het aantal
tevreden klanten gelukkig toenemen.
“Inmiddels beschikken we over een
veertien man sterk team van gemotiveerde vakmensen. Onze goed opgeleide installateurs en monteurs zijn
bijzonder servicegericht ingesteld.
Bovendien bieden we mensen met
een kwetsbare arbeidsmarktpositie
de mogelijkheid om werkervaring op
te doen. Daarnaast proberen we ons
als team flexibel op te stellen waarbij
afstand geen probleem is.”

“We hebben een gestage groei doorgemaakt, met eigen mensen en eigen
middelen”, aldus de eigenaar. ”In ons
bedrijf wordt traditioneel vakmanschap gecombineerd met een goede
kennis van de nieuwste technieken
en ontwikkelingen. Hierbij richten
we ons zowel op de utiliteitsbouw
als de particuliere markt, maar ook
de beroepsvaart is een belangrijke
markt. De werkzaamheden van Van
Lier Installatietechniek zijn gericht
op het ontwerpen, installeren, behe-

Uitdaging
Iedereen heeft andere woon- en
werkwensen. Van Lier Installatietechniek doet er daarom alles aan om de
installatietechniek aan deze wensen
te laten voldoen. Jean-Pierre: “Wij
denken met de klant mee en staan
hem graag persoonlijk te woord, aan
de telefoon of middels een bezoek
aan huis/werk. Uiteraard zien we het
als een uitdaging om er samen voor
te zorgen dat onze klanten tevreden
zijn. Een tevreden klant is het allerbelangrijkste.”

Installatietechniek haar
15-jarig bestaan. Sinds de
overname van het bedrijf
door Jean-Pierre, 15 jaar
geleden, heeft Van Lier
Installatietechniek een
uitstekende naam in de
installatiemarkt in Midden-

Totaalpakket

Door haar uitgebreide ervaring met de verschillende
diensten, kan Van Lier Installatietechniek totaalpakketten leveren. De klant heeft hiermee maar met één bedrijf
en dus één aanspreekpunt te maken. Denk hierbij aan
een nieuwe badkamer - van sloop, leidingwerk, tegelwerk, elektriciteit, sanitair tot aan de afwerking toe. Zo
nodig maakt Van Lier Installatietechniek gebruik van de
kennis van collega-bedrijven. Dit maakt renovaties, verbouwingen en uitbreidingen net even wat gemakkelijker.

Veranderingen
De veranderingen in deze branche
volgen elkaar sinds een aantal jaren
in hoog tempo op. Door nieuwe
technieken maakt de installatiewereld een enorme innovatieslag.

De focus ligt hierbij voornamelijk op
energiebesparing en duurzaamheid.
Als bedrijf moet je hierop inspelen
en investeren. Daarom worden onze
medewerkers hier regelmatig op
bijgeschoold.

Duurzame
energie
Naast alle traditionele verwarming en airco installaties
bieden wij ook de allernieuwste technologieën zoals
zonne-energie, zonneboiler en warmtepompsystemen.
Jean-Pierre: “We zien een belangrijke toekomst weggelegd
voor zonne-energie. Ook de overheid draagt hier een steentje aan bij door het verlenen van een duurzaamheidslening,
de mogelijkheid om BTW terug te vorderen op de zonnepanelen en niet te vergeten de subsidies op warmtepompen
en zonneboilers sinds 1 januari 2016. Door deze
mogelijkheden is het financieel nog aantrekkelijker om te
investeren in milieuvriendelijke oplossingen en het woonhuis of bedrijfspand te verwarmen tegen lagere kosten.
Kortom: Je kunt in deze branche nooit achterover leunen op
basis van het verleden, dan word je aan alle kant ingehaald
door de continue veranderende markt. Je moet iedere dag
willen leren, innoveren en je vooral flexibel opstellen voor
een optimale toekomst voor het bedrijf”.

Comfortabel wonen
Ook de ontwikkelingen binnen
de ouderenzorg hebben onze volle
aandacht. Over 25 jaar zal het
aantal alleenwonende 80-plussers
zijn verdubbeld tot 750 duizend.
Het is belangrijk om voor deze
leeftijdscategorie een veilige

thuissituatie te creëren. Om zo
lang mogelijk zelfstandig thuis te
kunnen wonen, zijn hulpmiddelen
noodzakelijk. Vaak kunnen
eenvoudige veranderingen al zorgen
voor een groot verschil in veiligheid
en comfort.

Werkvoorbereiding
Martijn Schipperen is 15 jaar geleden
begonnen bij Van Lier Installatietechniek. Na veel ervaring te hebben
opgedaan en met de juiste scholing
heeft hij de overstap gemaakt naar
werkvoorbereider. Zijn werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk de
inkoop, het maken van offertes en de
planning en aansturing van de installatiemonteurs. Dat is iedere dag weer
een uitdaging. Wat je ‘s morgens om
8 uur gepland hebt, kan binnen een
half uur weer compleet omgegooid
worden, omdat een klant zo snel
mogelijk geholpen moet worden.
“Zo kan het voorkomen dat een
monteur ’s morgens een ketel volledig moet afkeuren en dan is het de
sport om diezelfde dag nog de ketel
te vervangen, meestal uit eigen voorraad. Mocht dat niet lukken dan zoek
ik naar het materiaal in de regio,
dat maakt het werk afwisselend en
uitdagend en dat is tegelijk ook de

kracht van Van Lier Installatietechniek”, besluit Martijn.
Ook de beroepsvaart vraagt vaak om
flexibiliteit en creativiteit. Onderdelen die vervangen moeten worden
zijn vaak niet standaard. De kunst is
dan om de juiste onderdelen weten
te achterhalen, deze desnoods te
gaan ophalen en bij de schipper te
monteren. De extra kilometers nemen we dan op de koop toe.

omdat het rendement van de panelen steeds groter wordt. Martijn: “Het
is nog steeds zo dat het rendement
van zonne-energie groter is dan dat
u uw geld op de spaarrekening laat
staan. Neem een zonneboiler, deze
kan meer dan de helft van je energieverbruik voor warm water besparen.
De zon levert je dan warm water. En
als er niet genoeg zonlicht is, neemt
de cv-ketel het over. Zo sta je nooit
onder een koude douche.”

Groene energie
De vraag naar zonnecollectoren
neemt de afgelopen jaren gestaag
toe, net zoals de vraag naar zonneboilers. Van Lier Installatietechniek
levert topkwaliteit zonnepanelen,
omvormers en een vakkundige installatie. Zo kunt u jarenlang zorgeloos genieten van uw zelf opgewekte
zonnestroom.
De gemiddelde terugverdientijd van
zonnepanelen wordt steeds korter,

Nefit EnviLine is één van de meest
duurzame warmtepompen. Het
systeem haalt energie uit de buitenlucht. Zelfs bij temperaturen van
-20°C en +37°C zorgt EnviLine voor
een aangenaam binnenklimaat. Naast
gewone buitenlucht is er alleen
elektriciteit nodig om de pomp te
laten draaien. Uw gasverbruik kan
hiermee dus terug naar nul. Van Lier
Installatietechniek informeert u graag
over de mogelijkheden.

Besparen
Steeds vaker doen bedrijven en particulieren een
beroep op ons met de vraag
hoe de hoge energierekening omlaag kan worden
gebracht. Jean-Pierre: “ We
bereiken steeds meer goede resultaten door het inregelen van het bestaande
systeem, het plaatsen van
een zuinige ketel of het instellen van een EVO-Homesysteem. Ook een WTW-box
(warmteterugwinning)
draagt daaraan bij. Zo’n
eenvoudige ingreep kan
duizenden euro’s besparen.
Mooi meegenomen toch?”

MET HSK ALLES UIT EEN HAND
Een veelvoud van douchecabine oplossingen, vloervlakke douchebakken,
creatieve wandbekledingssystemen voor een voegvrije natte ruimte, maar
ook een zeer ruime keuze uit armaturen, spiegelkasten en designradiatoren
voor een individuele en barrièrevrije badkamerinrichting.
HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

Van Lier Installatietechniek Maasbracht proficiat met jullie 15-jarig jubileum!

Geberit Monolith

Stralend middelpunt.
Geberit feliciteert Van Lier Installatietechniek
met hun 15-jarig jubileum!

Geberit dankt Van Lier
Installatietechniek voor 15 jaar
lang vertrouwen in Geberit
en het toepassen van onze
systemen, waaronder Geberit
Monolith.
De Geberit Monolith Plus is geen gewoon
spoelreservoir. In dit wc element zit veel
meer verborgen dan de prachtige buitenkant
laat vermoeden. Extra's zoals ComfortLight
en geïntegreerde luchtzuivering maken de
Geberit Monolith Plus tot een waar kunstwerk
dat nieuwe maatstaven zet in de badkamer.
De glazen voorzijde is verkrijgbaar in de
kleuren wit, umbra en zwart.
→ www.geberit.nl/monolithplus
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Service en onderhoud
De service afdeling is een belangrijk
visitekaartje voor Van Lier Installatietechniek. Sinds enkele jaren neemt
John Cuijpers alle werkzaamheden
met betrekking tot de service en het
onderhoud aan CV-ketels onder zijn
hoede. Samen met nog twee servicemonteurs zorgt hij ervoor dat de meer
dan duizend vaste klanten jaarlijks of
tweejaarlijks ingepland worden voor
een onderhoudsbeurt aan hun CVketel. Daarnaast staat Van Lier Installatietechniek 24 uur per dag, 7 dagen
per week klaar voor haar klanten om
storingen te verhelpen.
De servicemonteurs van Van Lier
Installatietechniek hebben overigens
alle trainingen gevolgd om de gasinstallaties op de pleziervaart volgens
de HISWA-richtlijnen te mogen
keuren. Bovendien is het bedrijf
erkend om gaskeuringen op binnenvaartschepen uit te voeren. “Ook
voor oliegestookte CV-installaties
draaien wij onze hand trouwens niet
om”, gaat John Cuijpers verder. “Wij
kunnen snel reageren op storingen
aan deze installaties omdat we een

diversiteit van onderdelen op voorraad hebben.”
John is ervan overtuigd dat Van Lier
Installatietechniek de beste installateur in de regio is: “Wij verlenen
24-uurs service, werken flexibel
vanuit onze uitgebreide voorraad
aan apparatuur en onderdelen. Ons
serviceteam heeft een brede kijk op
alle merken ketels en krijgt jaarlijks
bijscholing. Van iedere ontwikkeling in
deze technische markt zijn wij nauwgezet op de hoogte. Mocht tijdens
ons bezoek blijken dat er nog andere technische problemen zijn, dan
proberen wij die gelijk op te lossen.
Hiermee besparen we geld voor onze
klanten, wie wil dat nou niet!”

cv • gas • water • sanitair • oliebranders
airconditioning • duurzame energiesystemen
Haverkamp 5 • 6051 AC Maasbracht • 0475-462105
info@vanlieritm.nl • www.vanlieritm.nl
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Veiligheid
”In een CV-ketel komen elementen als gas, water, elektriciteit, rookgas en lucht
(afvoergas) samen”, aldus
John Cuijpers. “Zo’n ketel
is permanent aan het werk,
dag en nacht. Vandaar dat
regelmatig onderhoud heel
belangrijk is.” Om de veiligheid in huis te garanderen,
dient dit onderhoud te
gebeuren door een erkend
installatiebedrijf als Van
Lier Installatietechniek.
Bovendien is onderhoud
belangrijk, je bespaart er
energie mee en is mede
bepalend voor de levensduur van ketel.
“Onze monteurs meten de
apparatuur door, stellen
deze opnieuw in en maken
het complete systeem goed
schoon. Het is raadzaam
een onderhoudsbeurt
minimaal eens per 24
maanden te laten uitvoeren. Dit is overigens niet
seizoensgebonden. De
CV-ketel zorgt in de meeste
gevallen immers ook voor
het warm water, in de
zomer én winter.”

Neﬁt feliciteert

SYSTEEM

Van Lier Installatietechniek
met hun 15-jarig bestaan!
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15-jarig jubileum
Dit jaar viert Van Lier Installatietechniek haar 15-jarig jubileum

Van Lier Installatietechniek, gevestigd in Maasbracht, is dé specialist

en hier zijn wij als partner erg trots op. Van Lier Installatietechniek

op het gebied van sanitair, installatie van gas, water, verwarming &

heeft vanaf het begin gekozen voor Neﬁt en deze jarenlange samen-

aircosystemen en oliebranders in zowel de scheepvaart, woning-

werking is voor beide partijen altijd zeer waardevol gebleken.

en utiliteitsbouw.
Ga voor meer informatie naar neﬁt.nl

Vraag ons vrijblijvend advies:
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De energieclassiﬁcatie geldt voor Neﬁt TrendLine II HR-ketels in combinatie met de
Neﬁt Easy thermostaat. Voor andere combinaties kan het energielabel eventueel afwijken.

